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ఈ స్థానవట్కు_మును నే నిట్లు పరివర్తనము బేసి _పచురింపగలిగి నందులకు 

తొలుత శ్రీమద్ధ న్యం తేరికి అ నేక నమసాారళతంబు లొనర్పుచున్నాడను, చరక 

పరివ గృనము సామాన్యవిన యము కాదనెడి సంగతి అందరికి తెలిసిన విషయమే. 

అట్టే చరకసంహితను నేను వూలర్తిగ ఆంధీకరింప సాహాసించి తొలుత చికిళ్సాస్థాన 

మును ఆంధ్రీకరించి (ప్రచురించి పిమ్మట ఈ స్థానవట్కు_మును కూడ అంగీకరించి 

_పచురిం చితిని, ఇట్టిప నిని నిన్వహించుటకు నాక శక్తియే కారణము కాదనియు 

(శీ భగ వంతుని యొక్క ఫూర్షకటావ్షమే కారణమనియు "నేను (తిళర ణకుద్ధిన నమూ 

చున్నాడను. ఇదివతలో ఎవరును చేసియుండని యిట్టి మహా త్తరశార్యమును నేను 

చేసియుండుటయే అట్లు నమ్ముటకుళల కారణమై యున్నది. మిగిలిన సూతేస్తానమును 

కరాడ అం[ఫ్రీశరించి ధ్రచురించినవో దరకమునంతేను పూసిన ఆం ధీళరిం చినటుల 

శ్రీభగవంతుడు నన్ను ప'వ్ర్యూముగ కటాక్షించినవాడగును. కాని ఈ (గంధము 

సము త్రయ చేను అనేక వ్యయ ప్రయాసలను పడియుండుటచే నే నిష్వుడా తెలంపును 

వదలుకొంటిని. కొని నా వైద్యసోదరుల యొక్క పరిఫూర్షమెన _(పోతళ్స్చాహాము వలన 

అధికమైన ళక్తిిలవాడనె ఆ సరా త్రేస్థా నమును కూడ ఇప్పుడే ఆం(గికేకించి కొద్ది 

రోజులలో (పచురింపబోవుచున్నా డను. 

ఈ [గంధ పరివర్త వమునందు నారు అధికముగ తోడ్పడిన (బహ్మాశ్ర్రీ 

శిష్టా సుబవ్మాణ్య శాస్ర గారికిని నా సోదరుడగు శ్రీ) సత్యనారాయణ శా్యక్ర్రికి 5 

ఇతరులకును అనేక కృతజ్ఞతలను శతెలుప్రుచు ఈ విజ్ఞాపనమును ఇంతటితో సమా్ట 

నొంఏించుచున్నా డను, 

(ద్వితీయ ము(దణము) 

ఈ నరశస్టాన వట్కు_ను చాలాకాలము తదుపరి ఫునర్ము(దణ బేసి దరికి 

సంహిత మూడు భోగములను మరల ఆయుర్వేద వైద్య సోదరులక్కు వైద్య విద్యార్థు 

లకు, వై వె ద్యభిమానుల కు ఆందజేయగలిగినందుకు (శ్రుమద్ధన్వం తరి! సహ్మస్యప్రణామము 

లానర్చుచున్నాము, 

ఈ (గంధ ముదణకు కాగితమును నిర్ణతథరకు సరఫరా చేసినందుకు 
(సభుత్వము వారికి మా కృతా తలు, 

రాజమం (డి, కర్రు; 
iw) 

10—_3—1978 | శ్రీపాద కృష్ణమూ రి కాగ్ర్రి & సస్సు. 



మాచే |పచురింవబడిన ఇతర |గంథవంంలం 
చరక చికిత్సా సా నము 

ఇందు పీధానములగు సమ_స్త వ్యాధుల యొక్కయు చికిత్సా 

నిధానములు అతి ఏీపులముగా వివరింపబడి యున్నపి, మరియు 

నిదానము కూడ పతి వ్యాధికిని వివులముగ వ్రాయబడి యున్నది, 

శా న్ర్రసమ్మతమగుచికిత్సకు ఈగ /౦థము అత్వు త్తకుమైనది. క్యాలికో 

బై ౦డు చేయబడినది. చెల రు 25.00 లు. 

చరక సూ(త్రసానము 
oS 

ఇానమునకంతకునూ సంబంధించియుండు వివమయములకు 

సూత)ములస పేరు. ప్రతి గ9౦థమునకు అట్టి సూత్రములు తొలుత 

చెప్పబడుసు. వాగ్ళట సూత్యస్టానము మొదలగు సూత) స్థానములను 

చూచిన మాకు ఈ విషయము బోధపడి యె యుండును, ఈ చరక 

సూత)స్థానమునందు అనేక విధములగు శాస్ర విషయములు అతి 

విపులముగ వ్రాయబడి యున్నవి, 

శేలికోబై ౦డు చేయబడినది. చెల రు 12.00. 

ఆయుర్వేదె షధరత్నా కరము 

ప్ఫసిద్ధములై నట్టియు, వాడుకలో నున్నట్టియు యోగములు 

ఆంధ వైద్యులకందరిశీ అందుబాటులో నుండుటకు అనేక వ్యయ 

పీయాసలకులోనై కొన్ని వందల యోగములను సంపాదించి 

ఈ ఆయు ర్వేదావధరత్నాక రము _పీచురించితిమి. సిద్ధమక రధ్వజము: 

వనంతకుసుమాకరం మొదలు పై త్యాంతక ము ఆనంది రవి వరకు 

సుమారు నాలు దువందల రకముల మందుల యోగములు విమర్శనా 

పూర్వకముగా ఇందు వ్రాయబడి యున్నవి. మరియు మందులు 

తయారు చేయునప్పుడు తీసుకొనపలసిన జాగత్తలు: ఇెవధనామముల 

కర్ణము, అనుపానాది వివరములు, సంచేహ సమాధానములు, కెవధ 

పాక వివరములు మొదలగు ఉపయోగకరమైన విషయములు కూడా 

కలను, . 

శీలికోబై ౦డు చేయబడినది, నిల రు 12.00 లు. 
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ఆం (ధ థై షజ్యరత్నావళి 

అనేక రకములైన ఆసవారివ్లములు, చూర్లములు; లేహ్య 

ములు, ఘృతములు, మాత్రలు, ,తేలములు యొక్క యోగములు 

సమగ్రముగా వాాయబడి న పుస్తకము. ఆరు ముద/ణములు పూర్తి. 

అయినదన్న విషయమే ఈ గ్రంథ ప్రభ సిని తెలుపగలదు. 

క్యాలికో బై ౦డు చేయబడినది. వల రు 8.00 ల 

భస్మ వకాశిక 

సువర్ణ భన్మ మొదలు కాసీసభన్మ వరకు అనేశ భన్మలు 

తయారు చేయుటకు అత్యంత ఉపయోగకరమైన పుస్తకము. ఈ(గంధము 

కూడా ఆరవ మువుణ పూర్తి అయినది. 

క్యాలికోబై ౦డు చేయబడి నది, వెల రు 6.00 లు. 

చె ద్యవిజానము 
అ ఇ 

ఈ గ)ంథము ఆయుర్వేద వె ద్యులకు ఉపయోగకరమెనది. 

వైద్య సంబంధమెన విషయములు, మందుల తయారీకి సంబంధించిన 

వివయములు, అనేక ళా స్రవిమయములు ఇందు కలవు, మరియు 

(శ్రీపాద కృష్ణమూ ర్తి శాస్ర్రిగారి న్వీయచరిత) కూడ కలదు. 

కా్యలికో బై౦డు చేయబడినది. వెల రు, 6-00 లు 

అనుభవదిపిక 

సుమారు $0 సరివత్సరముల నుండి తయారు చేయుచున్న 
జవషధముల యొక్క అనుభవసంజంధమెన విషయము లిందు కలను. 

శాొవధనుల తయారీ నమయములో కలుగ సాధక బాధకములు, 

అనుభవము మిద జొవధములు సరిమెన పద్దతిలో చేసుకొనే 
విధానములు ఏవరముగ గలను, 

వెల $5_00లు. 

Ne NEON ~ 

ఎం దల ఎన శవాల నవస నస్యం కాాకుపాానాానా లం. ఆం 



విషయానుక)మణి క, 
mn 

విదానస్థానవంం 
వళ విషయము పుట, 

(పథమాధ్యాయము 

నిదానముయొక్కా పర్యాయపదములు- 

“భేదములు లి 

వ్యాధియొక్క_ "భేదములు _ పర్యాయ 

పదములు 39 

నిదానపం ఇకము వ 

నిదాసలక్షణము 

వూర్వరూపలక్షణము 

రూపలక్షణము 

ఉపక యలక్షణము 

సంపా స్తీలక్షణము 4 

జ్వర భేదములు ర్ 

వాలేజ్వరముయొక్క_ కాాతువులు-సం 

_పౌప్పీ 
వాతశ్వరలక్షణములు 6 

పి త్తజ్విరముయొక్క_ హేతువులు=సం 

_పాప్ప్ ( 
వీత్త జ్వరలత్షణములు 39 

కఫజ్వర ముయొ క్క ఫీతువులు=సం 

_ాప్ప్మి 
క ఫజ్వర లక్షణములు 9 

ద్యంద్యజాదిజ్వర ము లయొక్క_ పాతు 

వులు = లక్షణములు 

ఆగంతకజ్వర మునకు కారణములు = 

99 

దోప.సంబంధము 10 

జ్వర వూర్వరూ పములు 11 

జ్వర వరనము 12 
aC 

జ్వర చికిత్సాసం (గ్రహము 99 

విషయము పుట. 
18 

14 

జీర్ణజ్వరమునందు సుతే పొనము 

అధ్యాయ 'సంగహాము 

ద్వితీ మాధార్థియము 

39 

ప్ 1 ax Lea బీ 0౧0 ంం 

a bl bax b 29 ల te (IN 
ర $3 

ల్లో es bax గ ఒం ర్త ల ర్క G 39 

17 ల ట్ర "x ల్ ల § 
మార్హ వివర ణము 99 

జిల లి 
{| 
GA b 

99 

18 

9? 

20 

అధ్యాయ 'సం|గహాము 99 

నగృతీయాభ్యాయము 

గుల్మ భేదములు 

వాతేగుల్మని దానము 

వాతగుల్మసం (పొప్ర్ 

21 

12 

53 

వాతెగుల్మలక్షణములు 28 

పీత్సగుల్మముయొక్క_. నిదానము.ల క్ష 

అఇములు 

కఫగుల్మముయొక్క_ నిదానము = లక్ష్మ 

ఇములు 

సన్నిపొతేగుల్మము 

ర క్తగుల్మము 
జానీ 

| ర కృగుల్మలక్షణము 

59 

25 

26 

399 

9. 



2 విమయాన్నుకమణిక , 

విషయము పుట 

గుల్మవూర్వరూపములు 2 

గుల్మసౌామాన్య చికి త్స 99 

అధ్యా య సంగ హాము 28 

చతుర్థాధ్యాయము, 

కఫపి మేహముయొక్క_ నిదానాది 

వివరణము 29 

శ్మ పి మేహసంపా9 ఫ్రీ న 80 

శేమ్మ పి మేహవివరణము 82 

పి తృప) మేహముయొక్క_ నిదానము 

సం ంపొ ప్రీ 88 

పీ_త్తే పి మే వావి వరణము 84 

వాతపి మేహముయొక్క నిదానము= 

సంహారి పీ | 
వాతపి మేహవివరణము 86 

పి మే వాముయొక్క_. యుపద9వములు 87 

(పమేహాచికిత్చాసం గ్రహము ం 9 

ఆధ్యాయసం (గహాము 9౫ 
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సీమ్, 

శ్రీరస్తు, 
ఆరోగ్య మస్తు, 

ఆం(ధతాత్సర్యసహిత 

ఓచరకసంహితః 
మంగళా చరణము. 

శ్థో॥ యోగేన చిత్త స్య పచేన వాచాం మలం శరీరస్య చ 

ఇ దంెకీన | యో౭_పాకరో తం౦ పవరం మునీనాం పతషలిం (పాకాలి 

రానతో=నస్ని!। 
అ॥ యోగ శా స్తృయుచే మనస్సుయొక్క_యు, వ్యాకరణశా స్తృముచే శబ్దముల 

యొక్క_యు, చై ద్యశా స్త్రముచే శరీరముయొక_ ఆయు మౌలిన్యమును పోగొట్టినట్రియు 

మాని(శేస్టుడెనట్టియు పతంజలిని దోసిలాగ్జి నమస్క_రించుచున్నా డను. 

న్లో! నమామి ధన్వన్న రిమాదిదేనం సురాసురై ర్యన్దితపాద 

పద గ్ | లోశే జరారుగ్భయమృత్యునాశం దాతారమోశం విపథా 

షధీనామ్।। 

అ ఆదిదేవు డైనట్టియు, 'చీవరలచేతను రాక్నసులచేతను నమస్క_రింపబడిన 

పాదపద్మములు కలిగివట్టియు, లోకమునందు ముసలితనముయొక్క్యయు వ్యాధుల 

యొక్కయు భయమును మృత్యువును నళింప జేనినట్రియు, సమస్తవై న ఓీపధుల యొక్క 

జ్ఞానమునిచ్చినట్టియు (పభువై నట్టియు ధన్వంతరిని నమస్క_రించుచున్నాడను, 

శ్లో|| నిదానం చ విమానం చ శారీరం చేస్టియం తథా |. 

కల్పొఖ్యం న తథా స్దానం తథా వె సిద్ధిసంజ్ఞ క మ్!| స్థనాని యాని 

వట్నాపి చరశేణ మహాత్మనా | సంస్కృతాని సమ(ోణ ధీమతొ 

లోకరబ్ద'కమ్।| స్థానాని తాన వ్యాకురే హ్యహమద్యాన్గ/భావమయా | 

దీపికావ్యాఖ్యయా యుక్కమిమం గృహ్హాన్లు సజ్జనాః 1! 

అ॥ మహాత్ము డెనట్టియు ధీమంతు డైనట్టియం చరశాచార్యుని చే సమ గ్రముగ 

సంస్క_రింపబడిన నిదానస్థానము విమౌనస్థానము శారీర స్థానము ఇం ద్రియస్థానము 

కల్పస్థానము సిద్ధిస్తానము అను ఆరుస్థానములను ఇప్పుడు -నేనుదీపికయ నెడు వ్యాఖ్యతో 

లోకరంజకముగ ఆం[ధములోనికి పరివ ర్త నము చేయుచున్నాడను. ఇట్టి గరథమును 

సజ్జనులు |గ్లహిం చెదరుగాక 



యయ య య యు ప స 
(గంథ పారంభము 

నిదాన న్గానము, 
సోలో లో 

(పథిమాధ్యాయము 

మూ॥ అభాతో జ్యర నిదానం వాఖ్యాస్యామః 11111 

అ॥ పిమ్మట జ్యరనిదానమును చెప్పబోవుచున్నాము. 

మూ|। ఇతి హ స్మాహ భదవానాతేయః 112! 

అ॥ ఆని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పను, 

నిదానముయొక పర్యాయపదములు - భేదములు. 

మూ।। బ్రహ ఖలు హేతుర్నిమి త మాయతనం కరా కారణం 

(పత్యయః సము్ణానం నిదానమిత్యనర్థాన్న రమ్ త త్రి విధం - అసా 

'తృ్య్యస్ట్రియార్థ సంయోగం, (పజ్ఞాపరాధః, పరిణామ శ్చేతి 1181 

అ॥ ఈ ఆయుశ్వేదళ్యా స్త ,మనందు. హేతువు, నిమిత్తము, ఆయతనము కర్త 
శారణము (ప్రత్యయము, సము స్థానము, నిదానము అనునివి సమౌనార్థక ములు, 
అనగా_నిదానమునక పర్యాయపదములుగ నుండును, ఆ నిదానము _ అసా కే డి 
యార్థ సంయోగము, (పజ్ఞాపరాధము, పరికొముము అని మూడు విధములు నుండును. 

వ్యాధియొక గా భేదములు - పర్యాయపదములు. 

మా అత స్త్రి విధవికల్పా వ్యాధయః (పాదుర్భువన్వాగ్నేయ 
సౌమ్యువాయవ్యాః; ద్వివిధాశ్చాప రే రాజసాస్తామసాశ్చ | తత్ర 

న్యాధిరామయో గద అతజ్కో. యమో @ జ్వరో వీకారో రోగ ఇత్య 
నస్థాన్తరమ్ 1141 



నిదానస్థానము లీ 

ఆ॥ వ్యాధులు ల ఆగ్నేయ (పి తజ) ములు, సౌమ్య (కఫజృ ములు, వాయవ్య 

(వాతజ) ములు అని మూడు విధములుగను; రాజసములు తామసములు అని రెండు 

విధములుగను లుండును, వ్యాధి ఆమయము గదము, ఆతం౦కము, యక్కు, జ్వరము, 

వికారము రోగము అనునవి సమా నార్భ కములు, అనగా _ వ్యాధికి పర్యాయపదము 

లుగ నుండును, 

బిదానపంచకము. 

మూ|| తస్యోపలబ్ధిర్ని దానపూర్వరూ పలిళ్ళ్ పశయసం[పా ప్తితః॥। 

ఆ॥ నిదానము, పూర్వరూపము, రూపము శాపళయము, సంపా ప్ ఆను స్ 

ఆయిదును రోగజ్ఞానసాధ నములుగ నుండును. 

నిజచానలక్ష ణము. 

మూ॥| తత, విదానం కారణమిత్యు కృమ₹॥! 

ఆ॥ నిదానమనగా రోగశారణమని ముందుగ నే చెప్పబడినది, 

పూర్వరూపలత్షణము. 

మూ]| పూర్వరూపం [(పాగుత్పతి లక్షణం వ్యా భేః।! 

ఆ॥ వ్యాధి పుట్టుటకు ముందుకలుగులతుణములు పూర్వరూపమని చెప్పబడును. 

రూసలకుణము, 

క ఆర 

మూ॥|| (పాదుర్భూతలతుణం పునర్హిజ్ఞం, తత్ర లిబమూకృతి 

ర్లశుణం చిహ్నం సంస్థానం వ్యష్ణానం రూ పమిత్యనర్థ్ధాన్తర మస్ని 

న్న! ( 

Sl ఏర్పడిన వ్యాధియొక్క_ లక్షణములు దూపమనబడును, లింగము, ఆకృతి, 

లకేణము, చివ్నాము, సంస్థానము, వ్యంజనము, రూపము ఆనునివి సమౌనార్థకము 

లుగ నుండును, 

| ఉపక యలకుణము. 

మూ1|| ఉపశయః పున శ్రే తువ్యాధివిపరీ-తానాం విపరీతార్థ కారి 

ణాం చొపధాహార ఏహారాణాముపయోాగ స్పుఖానుబన్ల 811 

ఆ॥ హేతువిపరీరములు,' వ్యాధివిపరీత ములు, "హీతు వ్యాధివిపరీతములు, "మాత్రు 

సమా నాకారక ములు, వ్యాధిసమౌ నా కారక ములు, “హితువ్యాధి సమా నాకారములు 

అయిన క వధములయుక్క_యు ఆహారముయొక్కా్యయు విహారమాయొకy._యు సుఖ 

కరమైన ఉపయోగము ఉపశయమని 'చెప్పుబడును, 



4 చరక సంహిత 

సంపా పీలక్షణము 

మూ | సంపా పి 3 రాతి రాగతిరిత్య నర్ధా నరం వ్యాధేః, సా సంఖ్యా 
(పాభాన్యవిధవికల్ప బల కాలవి ౫ మైర్భిద్య తే; సంఖ్యా తావద్యథా లా 

అపా జ్యరాః పళ్ళు గుల్మాః, సప్త కుస్టూన్యే వమాదిః, (పాధ్యాన్యం 
పునర్చొపాణాం తరతమాభ్యాం యోగోనోపలభ్య తే, తత ద్యయో 
స్వర సము తమ ఇతి; ఏధిర్నామ ద్యివిధా వాధ'యో నిజాగ ను 
భేబేన, (తినిధా స్ర్రిదోష భే దేన, చతుర్విధాః సాధ్యా సాధ్య మృుదు 
దారుణభేదేన; సవమవేతానాం పునరోపాణామం శాంశ బలవికల్చో 
వికలా౭-స్నిన్న గై; బలకాలవి వేష; పునర్య్యా థీనామృ్పత్యహశే 
రా తాహారకాలవిధివినియతో భవతీ!। 

ol సంపా ప్పి, జాలీ ఆతి అనునివి సమౌ నార్భక ములుగ నుండును, సంఖ్య, 
(ప్రాధాన్యము విధి వికల్పమ్ముు బలకాలము అనువీనిచే సంపా ప్తి ఖిన్నముగ నుం 
డును, అందు___ఎనిమిదిజ్వరములు, అయిదుగుల్లుములు, విడునస్థ ములు ఆని సంఖ్య చే 
వ్యాధిని నిరూపించుట సంఖ్యాసం[ పా పీ యనబడును, దోషములయొక్క. తరతమ 
"భేదముల చే వ్యాధిని నిరూపించుట (పాధాన్యసం|పా ప్రి యనబడును, రెండుదోషము 
లలో ఆధిక్యమును నిరూపించుట తరమని యుమూడుదోప, ములలో ఆధిక్యమును నిరూ 
పించుట తమమనియు వ్యవవారింపబడును. నిజాగంతుభేదముచే రెండువిధములు, 
(తిదోప, భేదము చే మూడువిధ ములు, సుఖసాధ్యకృ చృంసాధ్యయాప్య అసాధ్య భేద 
ముచే నాలుగువిభములు అని వ్యాధిని నిరూపించుట విధిసంపా_ప్టీ యనబడును. 
దోషముల యొక్క అంకాంళవిభాగముచే వ్యాధిని నిరూపించుట వికల్పసం[పా ప్రి 
యనబడును, బుతువు పగలు రాత్రీ ఆవహోరకాలము వీనిననుసరించి వ్యాధియొక్క_ 
బలకాలమును నిచూపించుట బలకాలసం(పా ప్రీ యనబడును, 

మూ - అధ అలో ళా || తస్మాద్యా గ్ట్భీన్ భిషగనుపహతస త ప్రబుద్ది క్ర త్యాదిభి 
ర్భావె ర్యథావదనుబు భ్యేత | ఇత్యర్థ సం గహోే సిదానస్థానస్యో 
ద్దిహో భవతి, తం విస్తరేణ భూయ స్ప రమతో ౬నువ్యాఖ్యాస్యామః 
తత్ర పథమత నీవ కొవదాద్యాంల్లిభాభిదోవహకోప ప్రభవానషా 
వ్యాధిన్ని దానపూ ర్వేణ [5 మేణానువాఖ్యాస్యామః, తథా సూత్ర 
సంగ వహామా[తం చికిత్సాయాః; చికిత్సి లేవు చోతృ రకాలం యథో 
దీప్తం వికారాననువ్యాఖ్యాస్యా మః [1811 

అ॥ కావున వైద్యుడు నిర్శల మైన మనస్సును బు ద్ధియ కలవాడే నిదానాది 
భేదముల చే వ్యాధులను సరిగ తెలినికొనవలయును, ఈ ప్రశారముగ నిదాన స్థానమున 



నిదానస్థానము. స్ట్ 

కవసరమగు విషయము 'సంగవాముగ వెప్పబడినది. పిమ్మట దీనిని విస్తరించి చెప్పె 

దము, "మొదటిచై నట్టియు లోభము అభిదోహము కోపము పీనివలన ఫుట్టినట్టియు 

ఎనిమిదివిధములై న వ్యాధులను నిదానాదులతో (కమముగ ెప్పెదము, మరియు 

చికిత్సకూడ సంగ హముగ చెప్పబడును, చికిత్సా స్థానమునందు ఆయా వ్యాధులకు 

తగును వి సరించి చెప్పబడును, 

జర భేదములు. 

మూా॥ ఇహ ఖలు జ్వర ఏవాడా వికారాణాముపదిశ్య తే, 

తత్స)థమత్యాచ్ళారీరాణామ్ | అథ ఖల్వష్ట భ్యః కారణోభ్యో జ్వర 

స్పంజాయలే మనుష్యాణామ్ | తద్యథా - వాతాత్, పితాత్, 

కఫాల్ , వాతపిత్తాభ్యాం, వాతకఫాభ్యాం. పిత్త క్రేష్మభ్యాం, వాత 

పిత్త సేమ్మభ్యః, ఆగన్తోరష్రమాత్కా-రణాత్. | లేస్ట నిదానపూర్య్ణ 

రూ పలిజ్రోపకయసంపా) ప్పి విశేషహానుపదే మ్యూమః 19॥ 

అ॥ శారీరక వ్యాధులలో మొదటిదగుటవలన జ్వర మే మొట్టమొదట చెప్పబడు 

చున్నది. వాతము, పిత్సేము కఫము, వాతపిత్తీములు, వాత శేష్మములు, పి త్తశ్రేమ్మములు 

వాఠపి త్ర శేష్మములు, ఆగంతుకము అను నీ యెనిమిడికారణములవలన జ్వరము మనుష్యు 

లకు కలుగుచున్నది, అట్టి జ్ఞరముయొక నిదానము, పూర్వరూపమాు, భూపము, 

ఊపళయము, సంపా ప్తి అనువానిని చెప్పబోవుచున్నాము. 

పాతజ్యరముయొక్క- హేతువులు - సంపా ప్ని. 

మూ! తద్యథా - రూతలఘులీత వ్యాయామవమనవి రేచనా 
స్టాపనశిరోవి రేచన వేగసంధారణా నశనాభిఘాతే వ్యవా యా ద్యేగ శోక 

కోణితాభి పేకజాగరణవిషమశరీరన్యా సేభ్యో ౭ తిశేవి తేభ్యో వాయుః 

(పకోపమాపద్య శే, సయదా ప్రకుపితేః పృవిశ్యామాశయనమూహష్మణ: 

స్థానమూష త్ర సహ విల్తీభూత అద్యమాహారపరిణామధాతుం రస 

నామానమన్య వేత్య రసస్వదవ హాని చ /స్తోతాంసి చ పిధాయాగ్ని 

ముపహాత్య పకిస్థానాదూబ్బూణం బమీర్నిరస్య శీవలం శరీరమును 

ప్రపద్య లే, తదా జ్యరమభినిర్య_ర్హయతి॥ 

అఆ॥ రూతుగుణము లఘుగుణము శీత వీర్యము ఇవికల పదార్ధములను భుజించుట, 

వ్యాయామము, వమనము, విరేచనము, ఆస్టాపనవ స్త నస్యము, -వీగ ధారణము, భుజింప 

కుండుట, ఆభిఘాతము, మెథునము, ఊ ద్వేగమునొందుట, దుఃఖము ర క్ష్రమోతుము, 

ర్యాతి మేల్కా_ని యుండుట, శరీరమును హెచ్చుతస్థులుగ నుంచుట అధికముగ సేవింప 
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బడిన వినివలన వాతము (పకోపించును. అట్టి వాతము పాచళాగ్నికిస్థాన మైన ఆమా 

శయమును పొంది పాచకాన్నితో కలిసినదై మొదటిచై నట్టియు ఆహారపరిళామము 

వలన జనించినట్టియు రసధా తువును పొంది రసవాహకములును స్వేదవాహకములును 

నగు సోంత స్సులను అరికటి పాచశాన్నినిచెజచి అట్టిపాచకాగ్నిని స్య'స్తానము 
గ అ ర ' 66 

నుండి బయిటికి వడలగొట్టి సమ స్తళరీరమును పొంది జ్వరమును కలిగించును, 

వాతజ్వర లక్షణములు. 

నరా॥ త స్యేమాసి లీజ్లాని భవన్తి, తద్య భా-విపమారమ్మ్శు 

విసర్లీ త్యం ఊష తో వైషమ్యం, త్మీవతనుభావానవస్థానాని జ్యరస్య, 

జరణా స్త దివశా స్తే నిశా స్తే ఘర్మా్తే వా జ్యరాభ్యాగమనమఖి 

వృద్ధిర్వా జ్వర స్య; ఏ నేసే.ణ పరుపారుణనర్హ త్రం నఖనయనవదన 

ధ్ర అ 

మూత్రపవురీపత్యచామత్యర్థం క్త్తీభా వశ్చ, అ నేకవిధోపమాశ్చలా 

చలాశ్చ వేబనా స్పేపాం "లేపామజ్డై వయవానాం, తద్య థా-పాద యో 

స్పుప్తతా, పిణ్ణిక యోరు బ్వెష్టనం జానునోః; జీవలానాం చ సస్గీనాం 

విశ్లేషణం, ఊర్వోస్సాదః, కటీపార్శ్వపృష్టస్క-న్షబాహ్వంసోరనాం చ 
$ 

భ్ గ్నరుగ్గ మృదితమథితచటితా వవీడితావనున్న త్వమివ; హన్యోశ్చా 

ప్రసిద్ధి? స్వనశ్చ కర్మ 'యోః శజ్ఞయోర్నిస్తాదః, కపాయాస్య 

తా౭౭_స్య వైరస్యం వా, ముఖతాలుకణ్ధశోపః, పిపాస, హృద 

యగ )వాః శుహ్క-చ్చర్దికి శుష్మకాసః, తవథూద్దారవినిగ్యవః, 

అన్న రసఖేదః?, పి సేకారోచ కావిపాకాః, పిపాదవిజృమ్మావినామ 

చేపథుశ)మభ )మహలాపజాగరణరోమ హర్ష ద నృహర్థా సథోప్తాభిపా 

యళతా, నిడానోకానామనుపశ యో విపరీతో పశయ నేతి వాతేజ్యర 

లిజ్ఞాని స్యుః ॥10॥ 

ol జ్వరము వచ్చుటయు విదుచుటయు విషవుముగ నుండును, వేడిమి 

-హెచ్చుతే స్టులుగ నుండును, జ్వరము ఒక ప్పుడు తీవము౫ ను ఒకపుడు మందము 

గను నుండును, ఆహార ముజీర్ష మెనపిమ్మటను సాయంకాల మునందును "తెల్ల వారుజూము 

నందును వ న్రబుతువునందును జ్వరము వచ్చుటగాని ఆభివృద్ధి జెందుట గాని జరుగును, 

నోళ్ళు నేత్రములు ముఖము చర్మము ఇవి కఠినముగ ను ఎజ్టిగను సగిలియు నుండును. 

మూత ఫురీషములు పరుషముగను ఎజ్జగ ను నుండి స్వల్చముగ బయలు వెడలును, అంగ 

(పత్యంగ ములయందు స్థిరములై నట్రియు చంచలము నట్టియు అనేక విధములగు బాధలు 

జనించును, ఎట్లనగా _ పాదములు "మొద్దు బారియుండును, సిక్కులు మెలిపెట్టి 

నట్టుండును, మో కాళ్ళును ఇతరసంధులును పట్టుతప్పివట్టుండును. తొడలు కృశించి 
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యుండును. నడుము పార్ళ ములు వీపు భుజశిరస్సులు బాహువులు అంసఫలకము 

వతే.:స్థలము వీనియందు విరుగకొట్రినట్టును బాధ పెట్టినట్లును పినీగినట్లును నలగకొట్టి 

నట్లును పగులకొొట్లినట్లును పీడించినట్లును సూదితో గుచ్చినట్లును బాధ యుండును. 

వానుప్రదేశము బిగపట్టినట్టుండును. చెవులయందు ధ్వనికలిగియుండును, కణతల 

యందు బాధ యుండును, నోరు వగరుగాగాని ఆసవ్యాముగ గాని యుండును, నోరును 

తాలు ప దేశమును కంఠమును ఎండిపోవుచున్నట్లుండును. దప్పిక కలుగును, హృద 

యము బిగ పట్టినట్టుండును. వాంతి వచ్చినట్లుండును, పొడదగ్లు కలుగును, తుమ్మును 

(లేణుపులును (పవ ర్తి ంపకండును, రసములయందు ఇచ్చ లేకండును. నోట నీరు 

కారును. అరుచి కలుగును, ఆహారము పక్యమానిెందదు, దుఃఖము ఆవలింతలు 

శరీరము వంచబడినట్లుండుట వణుకు బడలిక మోహాము (పలాపము ని దపట్టనండుట 

గగుర్పాటు దంతవాగ్రము ఇవి కలుగును, వేడిని కోరును, హేతువులుగ చెప్పబడిన 

వానిచే అఫివృ ద్ధియు వానికి విపరీతముబై నవానిచే శాంతియు కలుగును. ఇని చాత జ్వర 

లతణములుగ నుండును, 

' పి త్తజ్యరముయొక్క- హేతువులు - సంపా పీ. 

మూ! ఉప్లామలవణమారకటుకాజీర్ణ భోజనేభ్యా౭_తిసేవి తేభ్య 

_స్తథాతితీక్షైతపాగ్ని సంతాషశమ[కోధవిషమాహో రేభశ్చపిత్తం (పకో 

పమాపద్య లె, తద్యదా _ పికుపీతమామాశయాదూ పా్యాణముపసృ 

జ్యాద్యమాహార పరిణామధాతుం రసనామానమన్వ వేత్య రసస్వెదవ 

హోని సో తాంసి కిధాయ దన త్యాదగ్నీముపహత్య ప _కిన్ధానాదూ 

బాణం బహిర్నిరస్య (పపీడయ ల్కే-నలం శరీరమనుప్రపద్య లే తదా 

జర మభీనిర్భ రృ్వయతలి॥ 

ఆ॥ ఉస్తవీర్యము ఆన్లురసము లవణరసము మోరము కోటురసము ఇవికల పదార్థ 

ములను భుజించుట, అజీర్ల పదార్థములను భుజించుట, తీక్ష మైన ఎండ, ఆగ్ని వేడిమి, 

పరి్శిళమ, కోపము, విషమౌహారము వీనిని అధికముగ సేవించుటవలిన పి _త్తము (పకో 

పించును, ఆట్టిపి లేము ఆమౌాళయమునుండి పాచకాగ్నిని పొంది ఆహారపరిణామము 

వలన పుట్టునదియు -వందటిదియు నగు రసధాతువును పొంది రసవాహకములును 

స్వేదవాహకములును నగు (సోతస్సులను అరికట్టి (ద్రవస్వ భావముకలదగుట చే పాచ 

కాగ్నిని చెరచి అట్టిపాచశాగ్నిని స్వస్థానమునుండి బయలు వడలించి బాధను కలుగ 

జేయుచు సమ _స్పృళరరమును పొంది జ్వరమును కలిగించును. 

పి త్తృజ్వరలవమణములు, 

మూ॥ తస్యేమాని లిజ్షాని భవ న్ని, తద్యథా - యుగహదేన 

శేవలే శరీరే జ్యరాభ్యాగమనమభివృద్ధిర్వా భుక్తస్య విదాహకాలే 



ర్రీ చరకసంహీత. 

మధ్యందినే=.ర్భరా తే) శరది వా విేేషేణ, కటుకాస్య తా, ఘణ 

ముఖకణ్లోవ్య తాలుపాక*, తృషప్లా, భమో, మదో, మూర్చా, పీ త్ర 
ఆజా టీ 

చృర్చనం, అతీసారః, అన్న ద్వేహః, సదనం, స్వేదః, పిలాపో, రక! 

కోఠాభినిర్వృ తిః ఫరీ దే, హరితహారిద్యత్వం నఖనయనవదన మూత 

వురీహత్యణాం, అత్యర్థమూహ్మణ సీ వ) భావో 2. తిమాత)ం దాహః, 

కీతాభిపా9యశా, నిదానోకానామనుపశ యో, విపరీతోప శయశ్చేతి 

పిత్తజ్వరలిజ్షాని భవ ని Ill 
౧ జాన 

అ॥ జ్వరము వచ్చుట గాని అభివృద్ధినాందుట గాని సమ స్తశళరీరమునందును. ఒక 

మారుగ నే కలుగును, ఆహార జీర్ణముమగునప్పుడును మ ధ్యాహ్నమునందునూ అర్థ రాతి 

యందును శళరదృతువునందును జ్వరము వచ్చుటగాని అభివృ ద్రీనొందుటగాని తరుచు 

జరుగును. నోరు కారము నుండును, ముక్కు_ నోరు కంఠము "పెదవులు తౌలుపదే 

శము ఇవి పాకమునొందును, దప్పిక మోహము మదము మూర్చ పెత్యవాంతి అతి 

సారము అన్న ద్వేషము కృశించుట మట (పలాపము ఎజ్జనిదద్దుర్లు ఇవి క లుగును, 

గోళ్ళు "నేత్రములు ముఖము మూత్రము ఫురీషము చర్మము ఇవి పచ్చదనమును పసుపు 

దనమును కలిగియుండును, జ్వర వేగమును తాపమును అధికముగ నుండును. చలవను 

కోరును, “హితువులుగ చెప్పబడినవాని చే అభివృద్ధియు వానికివిపరీతము-లె నవాని చే 

శాంతియు కలుగును. ఇవి పిత్తజ్వరలత,ణములుగ నుండును, 

కఫజ్వరముయొక్క-_ హేతువులు - సంపా స్త్రి, 

మూ॥ స్ని గ్గగురుమధురపిచ్చిలశీతాన్లులవణదివాస్వప్న హర్ష 

వ్యాయా మేభ్యో తినేవి తేభ్యః క్షేహ్మి పికోపమాపద్య తే, స 

యదా |ప్రకుపితేః పివిశ్యామాశయమూవ్మణా సహ మి శ్రీభూయాద్య 
మాహారపరి ణావముధాచుం రసనామా నమన్వ వేత రసస్వేదవహోని 

సోతాంసి పిధాయాగ్ని ముపహత్య _పక్షిస్థానాదూప్మాణం బహిర్ని 

రస్య _పిపీడయన్కే-వలం శరీరమనుపపద్య తే, తదా జ్యరమభి 
నిర్భ_ర్రయతి॥ 

అ॥ న్నిస్ధగుణము గురుగుణము మధురరనము పీచిిలగుణము శీతవిర్యము అము 

రసము లవణరసము ఇవికల పదారములను భుజించుట, పగటినిద, సంతోషము, 

వ్యాయామము లేవండుట వీనిని అధికముగ సేవించుటవలన కఫము (పకిోపించును, 

అట్రికఫము ఆమౌాళయమును పొంది పాచకాగ్నితో కలిని ఆహారపరిణానుమువళి న 
పుట్టునదియు మొదటిదిరయయు నగు రసధాతువును పొంది రసవావాకములును స్వేద 

నావాక ములును నగు (సోతస్సులను అరికట్టి పాచశాగ్నిని చరచి అట్టిపాచశాగ్నిని 



వి సీదానస్తానము. ర్ర 
థి 

స్వస్థానమునుండి బయలు వెడలించి బాధను కలుగ జేయుచు సమ స్తశరీకమును పొంది 

జ్వరమును కలిగించును. 

క ఫజ్యరలతు ణ౭ములు. 

మూ! తే స్యామాని ల్ ని భవన్తి, తద్యథా - యుగప చేవ 

శీవ లే శరీరే జ్యరాభ్యాగ మునమభివృద్ధిర్యా భు కమా తే పూర్వాహై 

పూర్వర్శ్యా శే వస నకాలే వా విశేషేణ, గురుగాత త్వం, అనన్నా భి 

లాప;, శ్రైమ్మపశే సీకో, ముఖస్య చ మాధుర్యం, వ్యాల్లాసో, హద 

'యోపలతేవాక ఛ నీకి మృద్వగ్ని తా; నిద్యాిక్యం, సృమ్ముః 9 తనా), 

వ్యాసః, కాసః, 'ప్రతిశ్యాయః, శైత్యం శ లే [త్వం చ నఖనయన 

వదనమూత్రవురీ పషత్వచామత్యర్థం, కీతపిడకాశ్చ భృశ మజ్లేభ్య 

ఉత్తిష్టని ఉప్లాభిప్రాయశా, నిడానోక్తామనుపశ యో విపరీతోప 

శయ న్చేతి శ్లేష గజ్షరలిజ్ఞొని భవ ని 112 

అ॥ జ్వరము వచ్చుటగాని అభివృద్ధి నొందుట గాని సమ_స్టళరీరమునందును ఒక 

మారుగ నే కలుగును, భుజించినతోడను వూర్యాక్లామనందును ర్వా తీ పారంభము 

నందును వసంతబుతువునందును జ్వరము వచ్చుటగాని అభివృద్ధినొందుట గాని తరుచు 

జరుగును, శరీరము బరువుగ నుండుట, ఆహారమునందిస్థ ము శేక పోవుట, శ్లేష్మము నుమి 

యుట, నోరు తియ్యగ నుండుట, హృదయమునందు. దడ, వాదయము సూయబడిన 

(౧ ండుట, శరీరము మొద్ద చారినట్లుండుట్క వాంతి, జాఠరాగ్ని నుందముగనుండుట, = 

అధికని(దం శరీరము బిగ పట్టినట్లుండుట, కనికిపొట్టు, ఆయాసము, దస్ట్క జలుబ్బు 

నీత లము, గోళ్ళు. "నేత్రములు ముఖము మూత్రము " పురీషము చర్మము ఇవి తెల్లగ 

నుండుట, శరీరమునందు శీతపిడకలు లేచుట, వేడిమిని కోరుట ఇవి కలుగును, తు 

వులుగ చెప్పబడినవాని చే అభివృద్ధియు వానికి విపరీతము'లె నవాని చే శాంతియు కలం 

గును, ఇవి క ఫజ్వరలతుణములుగ నుండును. 

ద్యంద్వజాదిజ్వర ములయొక్క- పేతువులు - లతణములు, 

మూ॥  విషమాశనాదనకనాదన్నపరివర్రాదృతువ్యాప శ్రే 

రసాత్శ స్రగన్నొ పఘాణాత్ విపోపహతస్యోదక స్య వచోపయో 

ద్దేభ్యో గిరీసూం చోప్తే పాత్ న్నే హో స్వీదవమనవిరేచనాస్థాపనాను 

వాసనకిరోవికేచనానామయళావత్స) యోగాల్ మిథ్యా సంసర్హ 

నాన్నా త్త స్కాం చ విషమపజననాత్. (పజాతానాం చ మిథ్యోప 

చాళాద్యభన్తానాం చ హేాతూనాం మిశ్రీహో వాద్యథానిదానం 



10 చరకస౦హిత. 

ద్యన్ల్యానామన్యత మః సర్వే వా త)యా దోపా యుగ పత్స)కోప 

మాపద్య!న్తే; "తే పికుపితా స్ప స్తయైవానుపూర్య్వా స్య జ్యరమఖినిర్వ రృ 

యని; తత్ర యథోక్తానాం జ్వరలిన్ష'నాం మిగ్రీభా వవిశేవదర్శనా 

ద్వాన్ది కమన్యతమం జ్వరం, సాన్నిపాతికం వా విద్యాత్ 118! 

ఆ॥ విషమాహారము భుజింపకుండుట, ఆలవ్శాటెన ఆహారమును జక గ్రామౌరు 

నానే మౌర్చుట, బుతువిపర్యము, సాత్మ స్టముకాని ్ వకినుళమును ఆ(ఘాణించుట, 

విషముతోగూడిన జలమును ఉ పయోగించుట, కృత్య్శిమవిషము పర్వతముల సమిపము 

నందుండుట్క స్నేహము స్వేదము పమనము ఏరేచనము ఆస్థాపనవ స్తే అనువాసనవ స్స్ 

నస్యము వీనినిగాని సంసర్హన| క్రమమును గాని సరిగ నాచరించేకపోనుప, (స్రావ విషమ 

(పసవముక లుగుట, (పసవ మెనపిదప పథ్యము సరిగ నాచరించకపోవుట వీనివలనను; 

ఆయా దోషములకు (ప ల్యేకముగ చెప్పబడిన హేతువులు కలియుటవలనను ఆయా 

సూతువుల ననుసరించి రెం జేసీిదోషములుగాని మూడుదోషములును గాని ఒకేసారి 

(పకోపమునొందును, అట్లు (ప్రకోపించి ఆయా దోషములకతే గినట్లు ద్వంద్వజజ్వర 

మును గాని సాన్నిపాతికజ్వరమునుగాని కలిగించును, ఆయా దోపములక చెప్పబడిన 

లక్షణములయొక్క_  సంయోగముననుసరించి ద్వంద్వ జజ్వరముల ను గాని సాన్ని 

పాతీకజ్య్వరమునుగాని తెలిసికొనవలయును, 

ఆగంతుక జ్యరమునకు కారణములు - దోవసంబంధము. 

మూ అభిఘాతాభిహు 'భిచారాభిశాప పభ ఆగ ను వం వ్యథా 

పూర్వో జ్వరోఒష్టమో భవతి, స కించిత్కా-లమాగ న్తుః శేవలో 

భూత్యా పశ్చాన్ని జె. రోయురనుబధ్య తే | తళాభిమఘాతజో. నాయునా 

దుష్ట శోణితాధిష్టాచేన, అభిపజ్జజః ఫునర్వాతపి తాభ్యాం, అభివారా 

ధిశాపకాతు సన్ని పా తేనానుబధ్యే తే; స స స్పప్తవిధాజ్ఞ ( రాద్విశిష్టలిజ్లో 

పకనుసమున్దై.న త్యాద్విశిహ్టో వేదితవ్యః కర్మణా సాభారణేన చోప 

కమ్య శే j ఇత్యష్టవిధా జ్యర ప్య)కృృతిరు కా ILA 

_ఆ॥ ఎనిమిదవదియగు ఆగ ంతుకజ్యరము _ అభిఘాత ము ఆఫిపంగ ము, అభిచారము, 

ఆఖిశాపము ఆనునీ శారణములచే జా ధావూర్వకముగ జనించును, అట్టిజ్వరము కొంత 

కాలము దోషసంబంధథము లేపండనుండి పిదప తగుదోషముయొక్క_ సంబంధము కలం 

యగును, అభిఘాత జజ్వరమునందు దుష్టర కృముతోకూడిన వాతమునవను, అభిషంగజ 

జ్వరమునందు వాతేపీ _త్రములకును, అభిచారజఅభిశాపజజ్వరములయందు మూడుదోప. 

ములకును సంబంధము క కలుగును, వాత జ్వరము మొదలగు ఏడంజ్వరములకం కె భిన్న మెన 

లక్నేణములును _చికిక్సయు శారణములును కలదగుటవలన ఆగంతుకజ్వరమా (ప్రత్యేకించి 
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చెప్పబడినది. ఇది సామాన్యచికిత్సచే శాంతించును. 'ఇట్టు, ఎనిమిదివిభము లె న జ్వర 

ములయొక్క_ స్వభావము చెప్పబడినది, 

నమూ" జ్వర _స్తే ఏక వవ సంతాపలవణః, తమేవాభ్మిపాయ 

విశేపాద్ది (విధమాచతు. లె, నిజాగ న్తువిశ
ేహాచ్చ; తత నిజం ద్యివిధం 

(తివిధం చతుర్విధం సప్పవిధం చాహుర్భిపజో వాతాదిపికల్పాత్ 115! 

ఆ|| జ్వరము సంతాపలత,ణముచే ఒశేవిధముగ నుండును, చాసిసే నిజాగంతు 

కములెడి ఛేదముచే రెండువిధములుగ చెప్పుచున్నారు. అందు నిజజ్వరము - నీతో 

వ్ల భేదముచే రెండువిధములనియు (ప త్యేకదోప. భేదముచే
 మూడునిధములనియు సన్ని 

స కముతోకలినీ నాలుగువిధములనియు ద్వంద్వములత కూడ కలిని ఏడువిధము 

లనియు చెప్పబడుచున్నది, 

జ్యర పూర్వరూపములు. 

వూ! త స్వేమౌాని పూర్వకూపాణి తద్యదా - ముఖ'వై రస్వం 

గురుగాత )త్వమనన్నా భిలావశ్చక్లుపో రాకుల
త్వనుసా)గ మనం నిదా 

యా ఆధిక్యమరలతిర్ద ఫమావినా మో -వేపథు:[శమ్మ భమ[పలాపజాగ 

రణలోమహర్థ ద న్తహర్షాః శబ్లకీతవా తాత పాసవాత్య మరో చకాని 

పాకౌ డార్భల్యమజ్జమర్హః సదనమల్ప[| వాణ లె ద్ రసూత)తా2ఒ౬ 
౧ ౧ యు 

లస్యముచితస్య కర గ పహోసిః (పలిపతా స్యకారేషు గురూణాం 

వా శ్యేష్వభ సోయా బాలేషు పదే షః స్వధ శే హప్యుచిన్తా మాల్యా 

నులేపనభోజనపరి శేశనం మధుశేషు భమేషు ప్ర ద్వేపో౭న్లులవణ 

కటుక పియతా చేతి జ్యరపూర్య్ణరూ పాణ భవ న్తి [పాక్సనాపాత్ 3 

అపి చె'నం సనాపా రృ్వమనుబధ్న న్ని 116॥ 

అ॥ నోరు ఆసహ్యాముగ నుండుట్క శరీరము. బరువుగ వుండుట, ఆహారమునం 

దిష్టములేక పోవుట, -న్మీతములు కలక బారుట, కన్నీరుశారుట్క అధికని(ద, జేనియం 

దును నిచ్చలేవండుట, ఆవలింతలు, శరీరము వంచబడినట్టుండుట్క వణుకు; బడలిక 

మూవాము (పలాపము, ని దపట్టనండుట, గగుర్పాటు, దంతవా రము, ధ్వనిని శీత 

మును గాలిని ఎండను పహింపవండుట, ఆరో-చకము ఆహారము జీ ర్షముకాకుండుట, 

.దుర్చులత్వము, జడలునొప్వులా, కృశించుట, మనో దౌర్బల్యము, పనులను ఆలస్యముగ 

చేయుట, మందుడుగ నుండుట, ఉచిత మెనపనిని శేయకుండుట, త నశార్యములయందు 

నిర్ణమ్యముగ నుండుట, "పెద్దల వాకములయం దనూయ, చాలురయందు  చ్యేషమ్యూ, 

తనధర్మములను ఆలోచించక పోవుట, ప్రప్పృమాలలను చందనాదిలేపములను ఆహార 

మును తిరస్క_రించుట, మధుర
పచార్థములను ద్వేషుంచుట, ఆన్లులవణక టుకరసమ్హులనా 
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కోరుట ఇవి జ్వరమునకు వూర్వరూపములుగ నుండును. ఇవీ జ్వ్యరసం తాపమునకు 

పూర్వమునం దేగ్పడి పిదపకూడ అనుసరించును, 

మూ ఇ త్యేతాన్యే కె కళ్ జ్వరలిస్త ని వ్యాఖ్యా తాని భవన్తి 

విస్త రసమాసాభ్యామ్! 

అ॥ ఇట్లు జ్వరలవ.ణములునివరనుగను సం కేపముగను (ప్ర ల్యేకముగ “చెప్పబడినవి, 

జర వర్గ నము. 

హూ! జ్వర స్తు ఖలు మ హేశ్వరకొ ష్మపభవః సర్యసాణినాం 

పాణవారో ేహేస్దియమనస్తాపకరః (పజ్ఞాబలవ ర్షవాక్షోత్సాహ 

సాదనః (శమ క్రమమోాహాహారోపరోధసంజననో, “జ్వరయతి థరీ 

రాణి” ఇతి జ్వర ౭, నాన్యే వ్యాధయ స్తథా దారుణా బహుపద)వా 

దుశ్చికిత్సా్యాశ్చ య'ా2_యమితి, స సర్వరోగాధిపతిర్నా నాలీర్య 

న్యోనిషు బవహువిధై శృబైరభిథీయ లే, సర్వపాణభృతశ్చ సజ్వరా వవ 

జాయ న్హే సజ్వరా వీవ మి)య న్తే, స మహామోహ*, లేనాభిభూతా 
చేపిన; ప్యా గ్చెహికం కర్ణ కశించిదపి న సుర స్త సర్వపాాణభృ తాం 

చ జ్వర వవా నే (పాణానాద శే 117 

ఆ॥ జ్వరము ఈశ్వరకోపమువలన జనించినది, సమ స్త్యపాణులయొక్క (పాణ 

ములను వారించును, డేవామును *ఇం|దియనులను మనస్సును తపింపచేయును. బుద్ధి, 

బలము, శరీరశాంతి, సంతోషము, ఊత్సావాము వీనిని వారింప జేయును. బడలికను 

పాలుమౌలికను మోహమును అన్న ద్వేపమును కలిగించును. శరీరమును బాధించునది 

గనుక జ్వరమని చెప్పబడును, జ్వరమువ లె తీ వమెనట్టియు అనేక ఉఊప(దవములతో 

కూడియుండునట్రియు చికిత్సిం పళ క్యముకానట్టియు వ్యాధు లేవియు లేను జ్వరము 

సమ _స్తరోగములలోను (ప్రధానమైనది, ఇది సమ _స్టములగు పకుపమయ్యాదులయందుకూడ 

జనించుచు అసేకవిధములగు చామములచే వ్యవహరింపబడుచున్నది. సమ సపాణు 

లును జ్వరముతో చే జనించి జ్వనముతో “చే మరణించును. ఇది మహామోహ స్వరూప 

. మైనది. దీనితోకూడియుండుటచే |ప్రాణులక పూర్వజన్మజ్ఞానముడూండదు, 'సమస్హ 

(పాణులయొక్క్ల (పాణములను జ్వర మే తీసి వేయును, 

జ్వరచి కిత్చాసంగ వాము. 

మూ తత్ర పూర్వరూ పదర్శనే జ్వరాదౌ వా హితం 

ల సశీనమతర ఎణం వా, జ్వర స్యామాశయసముత్ణ త్వాత్. ; తతః కహాయ 
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పానా భ్యజ్ద స్వేదప) చేహపరిసే. కాను లేపనవమనవిేచనాస్థాపనానువా 

సనోశమననస్యకర్షధూ పధూమపానాళ్షానతీర భోజనవిధానం చయ 

థాస్వం యుక్వా (పయోజ్యమ్! 

అ॥ జ్వరము ఆమాళయమునందు పుట్టునదగుటవలన పూర్వరూపములు కనపడ 

గ నేగాని జ్వర| ప్రారంభ మునందుగాని అఘ్య్వాహారమునిచ్చుట లేక లంఘనముేయిం 

చుట హీతకరముగ నుండును, కొ షాయపానము అభ్యంగ ము, స్వేదము, నలుగు పెట్టు 

కొనుట పరిషేకము లేపనము, వమనము, విరేచనము నిరూహవ స్ట్ అనువాసనవ చ్చి 

కమనచికిత్స, నస్యకర్మ, ధూపము వేయుట, ధూమపానము అంజనము, శీరపానము 

పనిని జ్వరమునందు తగు జిభమున చేయింపవయులను, 

జీర్ణజ్యరమునందు మఘృతేపానము. 
క అధ అల్లో ళు జధ అ అల్లి 

మూ! జీర్ణజ్యలేషు తు సర్వేప్వేవ నర్చిషః పానం పికస్య లే 

యథాస్వాపధ సిద్దస్య; సర్పిర్హి న్నే హాద్యాతం న్రముయతి, సంస్కా- 

రాత్క-ఫం, శె త్యాత్సి తృమూప్మూూణం చ, తస్మాజ్జీ ర్గజ్య రేనుతు సర్వే 

చేవ సర్పిర్హి తముదకమివాగ్నివ్లుష్టేషు ద) వ్యేషిితి ॥ల్లో॥ యఖా 

(పజ్వలితం వేశ్ళ పరిషిఇ్బు న్ని వారిణా | నరాశ్శా నిమభిప్రేత్య తథా 

జీర్ణజ్వ రే ఘృతమ్॥ న్నేహాద్యాతం శమయలి, శ త్యాత్పి_త్తం నియ 

చ్చతి |! ఘృతం తుల్యగుణం దోషం సంస్కా-రాత్తు జయేత్క-_ఫమ్॥ 

నాన్యస్సేషవా స్తథా కశ్చిత్సంస్కా-రమనువ రృ కే।యథా సర్పిరతేస్సర్చి 

స్పర్ణస్నేహో తృమం మతమ్ | గద్యోవోయః  పునక్లొా కై రర్భస్సమను 

గీయతే | తద్య్భ్య క్కివ్యవసాయార్థం ద్విరుకృం తేన్నగ ర్హ gతే 1221 

అ॥ ఘృతము _ స్నేవాగుణమువలన వాతీమును; సంస్కా_రవిశేషమువలన కఫ 

మును, కీతగుణమువలన పిత్తమును ఊష్మును శమింపజేయును, అందువలన అగ్ని 

వ్యా ్ప్మృమెైన (దవ్యములయందు జల సేచనమువ లె జీర్ణజ్వరములయందు ఆయా (దవ్వు 

ములతో తయారుచేయబడిన ఘృతేమును పానముచేయుట హీతకరముగ నుండును, 

మండుచున్న యింటిని చల్లార్చునిమి తము నీటిని చలువిధమున జీ రజ్యరము శాంతించు 
య అశ యి లల 

నిమి త్రము ఘృతేపానమును చేయింపవలయును, ఘృతే ము _ స్నేవాగుణమువలన వాత 

మును, శీత గుణమువలన పి త్తమును, తుల్యగుణములుక లక ఫమును సంస్కా_రవిశేషము 

వలనను శమింపజేయును. ఘృతీమువలె సంస్కారముననుసరించు స్నేహము మటే 

యుకటి లేదు, కాబట్టి సమ _స్టస్నే వాములలోను | ఘృతీము (ేష్టముగ నుండును, 

చప్పబడినవిషయమే స్పష్ట్రమునిమి_త్తీము మరల చెప్పుబడినదిగాన వునరు కి దోషము 
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అధ్యాయసం[గహము. 

మూ! (తివిధం నామపర్యాయె చే తుం పజ్బవిధం గదమ్[గద 

లతణపర్యాయాన్ వ్యాభేః పష్బువిధం [గ్రహమ్ ॥ జ్యరమష్ట విధం 

తస్య (పకృష్టాసన్న కారణమ్ | పూర్వరూపం చ రూపం చ భేషజం 

సంగ) హణ చ॥ వ్యాఖ్యాత వాన్ జ్యరస్యా శ నిడానే విగత జ్వరః | 

భగవానగ్ని వేశాయ (ప్రణతాయ వునర్వసుః 1251 

ఇత్యగ్ని వేశకృల త నే చరకపితిసంస్కృృ లే నిదానస్థానే 

జ్యరనిదానం నామ (పథ మో౭.ధ్యాయః || 

" అ॥ హాతువుయొక్కం కెవిధ్యము, హీతుపర్యాయపదములు, వ్యాధియొక్క_ 

పంచవిధత్యము, వ్యాధిపర్యాయపదములు, రూపపర్యాయపదములు, నిదానపంచకమ్ము 

ఎనిమిదివిధ ములగు జ్వరములు, జ్వరముయొక్క_ విప్రకృష్ట్రశారణములు, సన్నికృష్ట 

కారణములు పూర్వరూపము, రూపము. చికిత్సాసం గవాము వీనిని పూహాదిరహితు 

"ద నఆ తేయుడు న్నమ్వుడెయున్న అగ్ని వేళునకు నిదావస్థానమునందు ముందుగ చెప్పెను, 

- _ ఇవ్విధఆబున, శ్రీపాదోప నామకకృష్ణమూర్తిశా స్తీ, (పణీతంచైన చరక దీపిక 

యనెడి చరక సంహి తావ్యాఖ్యానమునందు జ్వరనిదానను నెడు 

(పథ మౌధ్యాయము సమౌ_ప్తము, 

క ey] 

ది ంతియాధ్యాయము 

మూ! అభాతో రకపి తినిదానం వ్యా ఖ్యాస్యామః IL 

ఆ॥ పిమ్మట ర కపి త్తేనిదానమును ఇప్ప బోవు చు న్నాము, 

మూ! ఇతిహ సాహ భ్ గవానా త్రయః | 2|| 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆకేయుడు చెప్పెను, 

_రకపి తృనిదానము. 

మూ! పిత్తం యభాభూ తం లోహితపి తమితి సంజ్ఞాం లభతే 

తథా౭నువ్యాఖ్యాస్యామః యదా జ న్తుర్యనక్ ద్దాలకకోరదూవక 
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ప్రాయాణ్యన్నాగని భుకో,- భ కో పృతీక్షమపి చాన్నజాతం నిప్పావ 

మాపకులుత్ధ కొరసూపో పహితం దధిమణ్ణో దస్యిత్క-ట్వ రాన్లు కాళ్లు 

కోపశీకం వారాహమాహిపాకమాత ఎ గ వ్యపిశితపిణ్యా క పిణ్ణాలుక వి 

భుమ్మ-శాకోవహితం మూలకస క్షపలకునకరలశిగుమధుశ్శిగుఖడ 
యూషభూ స్త ణసుముఖసుర సక శేరగ ల్లీ ర-కాలమోలపర్జాసకు వకఫణిజ్జ 

కోపదంశం సుర సౌపీరకతుపోదక-మైరేయ మేదక మధూలకకువలబద 
రావ్హుపాయానుపానం పిప్లొన్నో త్రరభూయిష్టముప్లాభితపో వాతి 
మాతమతివేలం పయః పిబతి పయసా వా సమశ్నాతి రోహిణీకం 

కాణకపోతం వా సర్షప తై లమోరసిద్ధం కులుల్లే పిణ్యాక జామృ్బవలకు చ 
న 

కః శౌ క్తికెర్యా సహ్షీరమామమతిమావ్రమథవావిబక్యుష్టా 
భత చేస సె సడల 5 కితం (పకోపమాద్య శే, లోహితం చ 

స్వప్రమాణమతివ ర ర తే॥ 

అ॥ పిత్తము ఏవిధముగ్ననై రక్తపిత్సమని చెవ్పబడునో అట్టివిధభమును చెప్పుచు 

న్నాను, యవ ధాన్యము ఉద్దాలకమను ధాన్యము వరగ ధాన్యము సీనియిక్క_ అన్నము 

లను, మిక్కిలి ఉప్లవీర్యమయును తీక్ష గుణమును కల ఆహారమును, ఆనుములు మినుములు 

ఉలవలు వీనియొక్క_ ప పప్పుతోడను అధికమగుకూరముతోడను కూడిన ఆహారమును, 
"పెరుగు “పెరుగుమిద తేట 'సగమునీళ్ళుకలిసి వముజ్జిగ నీళ్ళుక లినినమజ్ఞిగ శాంజికము 

వీనితోకూడిన ఆహారమును, పంది దున్నపోతు గొఖై చేపలు ఆవు వీనియొక్క మొంస 

ములతోడను తెలకపిండి “పెండలము ఒరుగులు వీనియిక.. కూరలతోడను హాడిన 

ఆవారమును, ముల్లంగి ఆవాలు వెల్లుల్లి కానుగ మునగ చిన్నమునగ ఖడయూూషము 

కామంచి ఎరావాలు తులనీ గార "సరిజహర చినతులనీ నల్లగ గార చాక తియ్యనిమ్మ 

వీనియొక్క_ పచ ళ్ళతోవాడిన ఆహారమును, సుక ఫౌవీరము తుషోదకము మెరేయము 

మదక మా మధూలకము అను మద్యములయొక్క_యు చినశేగు రేగు మొదలగు అమ్ల 

రస దవ్యములయొక్కు_యు అనుపానములతో కూడిన ఆహారమును, అధికమగుపిండి 

వంటలతో కూడిన ఆహారమును భుజించుటవలనను; ఆస్టాఫిత పు దీపాలను అధికముగ 

గాని తరచుగాని |తౌగుటవలనను లేక పాలతోకూడిన ఆహరేమును భుజించుటవల 

నను; ఆవనూనె కారములు వీనితో తయారుకాబడిన రోహిణిఆనెడిచేపలు కణుజాు 
పావురము వీనియొక్క_ మౌంసమును భుజించుటవలనను; ఉస్టాఫిత ప్ర పుడై ఉలవలు 

"తెలళపిండి శేశేడుపండ్లు నిమ్మకాయలు వీనితో తయారుచేయబడిన శోంజికములతో 
పచ్చిపాలను ఆధికముగ (తాగుటవలనను పిత్తము (పకోపించును, రక్తముకూడ, 

స్వ ప్రమాణముకం శు వృద్ధినొందును, ల a 



16 చరకస౦హిత 

రకపిత్త సంపా స్తీ, 

మూ॥ తస్మిన్ (పమాణాతి పవృ_త్రే పిత్తం (పకుపితం శరీర 
మనుసర్పద్య దై వ యకృళ్ల ఎహ్మపభవాణాం లోహితవహోనాం [సోత 
సాం లోహి తాభిష్యన్షగురూణి ముఖాన్యాసాద్య (పతిరుర్ధ్యాత్. 

తదైవ లోహితం దూషయళతి ॥8॥ 

అ॥ గ కృము స్య ప్రమాణముకం కె వృద్ది దిపొందియుండ-గా, (పకోపించిన 

పి త్త ము శరీరమునంతను వ్యాపించి యకృత్ల హాములయందుపుట్టిన రక కృవహనోతస స్సు 

లను పొంది రక్తాధిక్యముచే బరువుగ నున్న అట్టి,సోత స్సులయొక్క_ ముఖములను అడ్డ 

గించి రక్తమును చొరచును, 

ర క వీత్ర త్ర నిర్వచ నము. 

వమా॥ తల్హోహాతసంసర్తాల్లోోహి త (పదూహషణాల్ల హెతేగన్ధ వర్షా 

నువిధానాచ్చ పిత్త "త్ర ం లోహితపి త తృమిశ్యాచక్షుకే 4 

అ॥ పిత్తము రక్తముతో కలియుటవలనను, ర క్షమును 'చెరచుటవలనను ర రక్తము 
యొశ్క్ళా గంధమును రంగును కలదగుటవలనను ర కృపిశ్షిత్తమనబడును, 

రకపిత తృపూర్వరూపములు. 

నూూ॥ తే స్యేమాని పూర్వరూ పాణి భవన్ని సి తద్యథా - అన 

న్నా భిలాహో భుక్తస్య విదాహః ళు క్వానుగనరస -ఉద్దారశ్ళ శేరభీక్లా? 

మనం ఛ్చితస్య వీభత్సతా స్వర భేదో గాళాణాం సదనం పరి 

చాహో ముఖాద్దూమాగమ ఇవ లోహలోహితమళత్సా ననగ న్టిత్వే 

ముపి. చాస్యస్య' రక కృహెరితేహారి దత్య్వమజావయవశ కృస్నూూత స్వేద 

లాలాళిన్ట్ ఆ కాస్యకరర్థ రమలపిడ కోలికాపిడనామజ్ఞ' వేదనా లోహిత సల 

పీతశ్యావానామర్చిహ్మతాం చ రూపాణాం స్వ చ్చే దర్శనమశీ క్షమితి 

లోహితవి _త్తపూర్వరూ పాణి భవన్తి 15॥ 

ఆ॥ ఆహారమునందిచ్చ లేకండుట, భుజించినఆహారము విదడాహమునొందుట, 

పులికడుగుయొక్క_ వాసనయు రుచియు కల |తేణుపులు వచ్చుట, వాంతి తరుచుగ 
వచ్చుట, వాంతిబేనికొనగ నే భయపడుట, స్వర భేదము, అవయవములు కృశించుట, 

తాపము, నోటినుండి, పాన వెడలుచున్నట్టుండుట, నోటియందు లోపము ర రకము 

వేవలు అనుము వీనియొక్క వాసన కలుగుట్క శరీరము అవయవములు మలము 
చ్యూత్రము చెమటజొల్లు చీమిడి నోటిపాచి శెవియందలి గులిమి కండ్డయందలి ఫుని 
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పీటీకలు ఇవి ఎరగను 'పచ్చగను పసుపుపచ్చగను నుండుట, శరీరమునందు బాధ, 

స్యష్నమునందు షృరగను 'నీలవ్యర్ధముగను పచ్చగను శాామవ్యర్థముగ ను (పకాశళించు 
టో అస వదు 9 4 చున్నవిగను నుండు స్వరూపములను తరుచు చూచుట ఇవి ర కపి త్రమునకు వూర్వ 

_ రూపములుగ నుండును, 

ర కవితోష్మదవములు. 

మూ! ఉపష్మదవా స్తుఖలు - డార్భ్బల్యారోచ కావిపాక శ్యాసకాస 

జ్వరాతీసారకో ఫకో షపాణ్లు రోగాః సర్వ భేదశ్చ 161 

అ॥ డౌర్భ్బల్యము, అరోచకము, ఆహారముజీ గ్గము కాక పోవుట, ఆయాసము, దగ్గు 

జ్వరము, అతిసారము, శోఫ్క శోపు పొండురోగము, స్వర భేనము ఇవి ర క్తపిత్తము 

నందు ఉప్మదవములుగ నుండును, 

ర కపి త్రమార్లవివరణము. 

మూ వాగ్షావునర స్య ద్వా-జార్ల ఏం చాధశ్చ; తేద్బహు 

శ్రేష్నణి శరీరే శ్లైమ్మసంసర్షాదూ ర్థ గం ప్రపద్యమానం క ర్భనాసికా 
నేతాస్యభ్యః (పచ్వవ లే, బహువాలే తు శరీశే నాతసంసనర్హాదధః 

(పపద్యమానం మూ! త్రవురీషమార్లాభ్యాం పిచ్యవ శే, బహుశ్లే మ్మ 
వాతేతు శరీరే శ్లేవ్మవాతసంసర్లాద్యావవీ మారా (వపద్నతే, చా శ ౧ దవ ౧ ట్ట ఏ 

న. అదల్యా అగ గ 6 ష్ష అ మార (పపద్భ్యమానం స్వేభ్య ఏవ యథో త్తెభ్యః ఖభ్యకః (పచ్య 

వలే శరీరస్య 1171 

అ॥ రదక్తప్పిత్తము ఊర్ల (మార్షమునుండియు అధోమోర్లమునుండియు బయలు వెడ 
ఆమాట వూట థు Oo ౧ 

లును. ఈర కపి త్త యు. శ్లే హ్మాధిక్యముకల వానికి నే వ్మసంబంథమువలన ఊ ర్వ్వమౌర్దమును 
ap) 

పొంది చెవులు ముక్కు "నేత్రములు ముఖము వీనినుండి బయలువెడలును, వాతాధి 

క్య్యముకలవానికి వాత సంబంధమువలన అధోమౌొర్షమును పొంది మూ త ఫురీషమౌొర్షముల 

నుండి బయలు వెడలును, ,శ్రేష్మ వాతము లధికముగ కల వానికి శ్లేష్మ వాక సంబుధమువలన 

ఊస్ధ్వాధొమౌర్షములను పొండి పెన జెప్పిన సమ స్పరం|భముల నుండియు బయలు వెడలును, 

రకపి _త్తముయొక్క- సాధ్యాసాధ్యయాప్యవిచారణ. 

వూ! త్త | యదూర్గ భాగం త త్భాధ్యం, విరేచనోపక 

మణీయ త్యాదృవ్వొపధ త్యాచ్చ; యదధోభాగం తద్యాప్యం, వము 

నోషకమణయ త్యాదల్పొౌపధ త్యాచ్చ; యదుభయభాగం తదసాధ్యం, 
వమనవి రే చనా యోగిత్వాదన "పధ త్వావ్చేతి | 
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ఆ|| ఏరేచనముల నే చికిత్సింపదగినదగుటవలనను ఆచేకాపషధములు కలదగుట 

వలనను ఊర నగర కపీ తము సాధ్యము? నుండును, వమనములచే చికిత్సింపదగినదగుట 
@ par. PY.) 

వలనను కె పధథములుతవ్క_ వగ కలదగుటవలనను ఆధోగర కృపిత్తము యాప్యమున 

నుండును, వమనములను విరేచనములను |పయోగింపకూడనిదగుటవలనను కు "షధములు 

లేనిదగుట వలనను ఉభయమార్లగర క్తపి త్తము అసాధ్యముగ నుండును, 

ర కవీ త్రముయుక్క- ఉత్స తి. 

వమూూ॥ ర కపి త్మపకో పస్తు ఖలు పురా దతయజ్ఞధ్యం సే రుుద 

కోష్మ ప్రభవాగ్నినా (ప్రాణినాం పరిగతశరీర ప్రాణానామనుజ్యరమభవత్ | 
తస్యాళుకారిణా దానాగ్నోరివాపతితస్యాత్యయికస్వ్యాశు పృశాన 

యలిత వ్యమ్! 

el పూర్వకాలమునం ను దక్నయ హైథ్వం ససమయమున జనిం చినట్టి రుదకోపా 

గ్నిచే పీడింపబడిన (పాణులకు బ్య రానంతరమునందు ఈర క్తపి ఏ త్రేము ప్ర రును, 

దావాగ్నివలె వాఠాత్తుగ జనించునక్షియు వెంటనే మరణమును కలిగిం చునట్టి యు ర 

ర కృపిత్తమును త్వరలో శాంతినెందించుటక (పయల్నింపవలయును, 

రక్షపి తృచికితా పక్ళముము. 

| మూ! మాతాం చేశం కాలం చాభిసమిాత్య్యు సంతర్ప'శేనా 

పతర్పణేన వా మృదుమధురశిశిరతి కృకపాయిరభ్యనహోరై సః వచే 

హపరిపే. కావగాహసంస్పర్శనై ర్భమనాబై ర్వా త తావహి లేనేతి10। 
అ॥ ఈర క్రపిత్తమునందు _ పరిమాణము దేశము కాలము వీనిని తెలిసికొని 

బృంహణచికిక్సను గాని అపతర్పణచికిత్సను-గాని మృదుగుణమ మధురరసము శీత 

వీర్యము తి క్తరసము కపాయరసము కల (దవ్యములతోడను, లేపనము పరివీకము 

అవగావానస్నా నము ర త్నాదులను స్పృృశించుట వమనములు "మొదలగువానితోడసను, 

తగువిధమున చికిత్స చేయవలయును, 

మూ॥ సాధ్యం లోహితేపి తం తద్యదూ ర్ధ్వం (పతిపద్య లే 

విరేచసస్య యోగిత్వాదృవు క్యాచ్భేమజస్య చ |! విరేచనం తు 

పిత్తస్య జయా ్ థే పరమాపషధమ్ | యశ్చ త తాన్వ్యయ క్షేష్నా తస్య 

బానధమం స్థ్రృతమః! భవేద్యోగావవహాం తత) మధురం చైవ భేష. 
జమ | తస్మాత్సాధ్యం మతం రక్తం యదూర్గ్యం |ప్రతిప ద్య తేర క కం 
తు యదధోభాగం త ద్యాప్యమితి ) నిశ్చయః | “పమనస్యాల్ప యోగిత్వా 

దల్పత్యాచ్భేహజస్య చ॥ వమనం హి న విత్తస్య హరణే శ్రేష్టము 
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చ్య శే | యశ్చ తతో్రనునో వాయు_స్తచ్చానె_ చావరం మతమ్ | 

తచ్చాయోగావహం తత్ర కహోాయం తి కాసి చ! తస్మాద్యాష్యం 

సమాఖ్యాతం యద్ర క్రమనులోమగన్॥ రక్షృపితం తు యనా ల 

ద్యావపి (పతిపద్య శే | అసాత్శ రమితి త తకేయం పూర్యోోక్తాదపి కార 

ణాత్ ॥ న హి సంశోధనం కించిద స పిమార్షగ మ మారం 

చ హరణం ర క్రపిల్తే విధియతే! సవమేవోపళమనం సర్వశో నాస్య 
విద్యే | సంసృశే స్రైహు చ దోళ్ళీ సర్వజిచ్చమనం వముతమ్॥ 

ఇత్యు క్షం తివిధోదర్క-ం రక్తం ప శవలే | ఏభ్య స్తు ఖలు హే 

తుభ్యః కించిత్సాధ్యం న సిధ్యతి || _్రేహ్యో పకరణాభా వాద్దారాతా a § 

బె ద్యదోవతః | అకర్శితశ్చ సాధ్యతం కశ్చిద్యోగో౭._తివ ర తే | 

తఈాసాధ్యత్య మేకం స్వాత్సాధ్యయాప్య పరి క్షమాశ్ 122 

అ॥ విరేచనములను చేయింపదగినదగుటవలనను ఆనీకాషభములు కలదగుట 

వలనను ఊర్ధ్వగర!కృసిత్సము సాధ్యముగ నుండును, విరేచనము పీ త్రమును హరించు 

టలో గే మైనదోను అనుబంధ మెన కఫమును వారించుటలో మధ్యమ మెనదిగను 

నుండును, ముధుకాషధముకాడ పి _త్తకఫముఅను హరించును. కావున ఊర్ల ర్భ్వగర క్త క 

పీ త్రము సాధ్యము నుండును. వమనములవలన స స్వల్ప [ప్రయోజనము కలదగోటివలనను 

జప ధమనులు తక్కు_వగ కలదగుటవలనను అధోగర కపి త్రము యాప్యముగ నుండును. 
వమనము పి త్రమును వారించుటలో (ోస్టమెనదిశాదు.. మరియు అనుబంభముగ 

నున్న వాతమును వారించుటలో అధమముగ నుండును, పి త్తేనాళకములగు క సాయ 

తి _క్షరసములు వాతమును హరింపనేరవు, కావున ఆథోనర కృ కపి త్తేము యాహ్యనుగ 

నుండును, పూర్వమునందు చె ప్పబడినట్లు వమనములను నిశేచచములను వేయింప 

కూడనిదగుటవలనను కుిపషధములు లేనిదగుటవలనను ఉభయమొర్షర క్రపి తము 

అసాధ్యముగ నుండును, రక్షపిక్షిత్తమును వారిం చుటలో పతిమార్షగ శోధనము ముఖ్య 

చికిత్సగ నుండును, అట్టి శోధనము దీనియందు చేయుటక వీలులేదు, దోషములు 

కలిసియున్న పుడు అన్ని దోప ములను శమింప జేయునదియే శమనచికిత్స యనబడును, 

దీనికి అట్టిళమన చికిత్స "లేదు, అందువలన ఉభయమార్షగర కృపి త్సోము అసాధ్యముగ 

నుండును. ఈ రీతిని మొర్షవిశేపములనను సరించి మూడువిథములెన ర క్షపి త్రము 

చెప్పబడినది, పరిచారకుడను ఇ పకరణములును లేకపోవుటవలనకు, రోగి దుస్ట్ర స్వ భా 

వము కలవాడగుట వలనను, వైద్యునియొక్క. దోషమువలనన్యు చికిత్స'లేక పోవుట 

వలను, పాధ్యత్వయాప్యత్వములను అతీక్రమించుటవలనను సను_స్టమెన వ్యాధులను 

(సాధ్యము లై నవిభాడ) అసాధ్యములగును, 
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ర కృపితాసాధ్యలతణములు. 

en) 0 

వుథవా నీలం యద్యా శక)ధనుహప్పభమ్॥ ర కపి _తృమసాధ్యం తద్యా 

ససో రళ్హునం చ యల్! భృశం పూత్యతిమా(త్రం చ సర్యోపష్మదవ 

వచ్చ యత్ || బలమాంసతయీ యచ్చ తచ్చ ర కృమసిద్ధిమత్ 

యేన చోపవహాతో ర క్షం రకవి లేన మానవః | పశ్యేద్ద ఎక్యోం వియ 
చ్చాపీ త చ్చాసాధ్యమ సంశయమ్ 125 

మూ! రక్షపి!త్తస్య విజ్ఞానమిదం తస్యోప బేత్య లే | యత్కల్భృప్ట 

ఆ॥ అసాధ్యర కపి త్తలకతుణములను చెప్పుచున్నాము. ర కపి తమునందు _ 
అలకే. బాజీ అనీ అయాక 

రక్తము నల్లగ గాని నీలవర్షముగ గాని ఇం[దథధనుస్సుయొక్క_ వ్యర్థములుకలదిగ గాని 

యున్నను, వ్యస్త్రమునకంటినచో ౩ వదలకున్నను, మిక్కిలి దుర్గంధము? నున్నను, ఆధిక 

ముగ వెడలుచున్నను, ఈవ్యాధి సర్యోప| దవములతో హాడీయున్న ను, రోగియొక్క_ 

బలమొం'ససములు తీణించియున్న ను, రోగికి 'సమ స్తవస్తువులును ఆకాశమును ఎ రగ 

కనబడు-చున్న ను ఆసాధ్యముగ నుండును, 

మూూా తతా )సాధ్యం పరిత్యాజ్యం యాప్యం యత్నేన యాప 

యేత్ | సాధ్యం చావహితస్సిద్దై ర్ఫేహ డై స్సాధ యేద్భిషక్ _ 1261 

ఆ॥ ర కృపీత్తము అసాధ్యముగ నున్న చో విడిచిపెట్టవల యును, యాప్యముగ 

నున్నచో _పయత్నముచే చికిత్సించుచుండవలయును, సాధ్యముగ నున్న చో నిగ్ధాపధ 

ములచే చికిత్సింపవలయును, 

అధ్యాయసం[గవాము. 

మూ! కారణం నామనిర్య ఎం పూర్ణరూ పాణ్యుషదవాన్ | 

మారా దోహానుబన్ధం చ సాధ్యత్వం న చ హేతువుత్ ॥ నిదానే 

ర కపి త్తస్య వ్యాజహార వునర్వసుః | ఏత మోహరజోదోషలోభమాన 

మదస్పృృహః 128॥ 

ఇత్యగ్ని వేశకృ లే త నే చరకపితిసంస్కృృ తే నిదానస్తానే 
రపి త్తనిదానం నామ ద్వితీయా, ధ్యాయః | 



నిడానస్థానము $1 

'అ॥ -ఈఅ ధ్యాయమునందు ర క్తపి త్రముయొక్కు_ కారణములు గామనిర్భచనవ్క 

పూర్వరూపములు ఉప దవములు మార్గములు దోవ'సంబంభము సాధ్య త్యాసాధ్య 

త్వములం వానిహేతువులు వీనిని వోూహాదిరహితు_డెన ఆ కేయుడు చెప్పను, 

ఇవ్విధ౭బున, (శీపాదోపనామకకృష్ణమూ ర్రిశా స్మి, |పణీతం'బైన చరక' దీపిక 

యనెడి చరక సంహీ తా వ్యాఖ్యా నమునందు ర కృపి త్తనిదానమనెడు 

ద్వితీయా ధ్యాయము సమొప్తము. 

RT DPE TLD Tat 

తృతీయాధ్యాయము, 
పా శాక్య 

మూ॥ అభాతో గుల్బనిదానం వ్యాఖ్యాస్యామః 111 

-ఆ॥ పిమ్మట గుల్మనిదానమును' చెప్పబోవుచున్నాము, 

మూ॥ ఇతిహ స్మా భగవానా(కేయః 421 

అ॥ ఆని భగవంతుడగు ఆ(తేయుడు చెప్పెను, | 

గుల్మభేదములు. 

మూా॥ ఇవా ఖలు ప్లా గుల్ళ్మాభవ _న్తి; తద్యథా - వాత 

గుల్మః, పిత్త గుల్బః, శైవ్మగుల్ళో, నిచయగుల్లుః శోణితగుల్ట శ్చేతి181 

ఆ॥ వాత గుల్మము పీ_ర్త గుల్మము క ఫగుల్మము సన్ని పాత గుల్మము రక్త గుల్మము 

ఆని గుల్మము అయిదు విధములుగ నుండును, 

మూా॥ ఏవంవాదినం భగవ నమా లేయమనగ్ని వేశ ఉవాచ - 
కథమిహూ భగవన్ ! పష్చొనాం గుల్మానాం విశేషమభిజానసీయాం, 

న వ్యావి శేషవిదోగాణా మాషభవిదపి భిషక్ (ప్రశమనసమర్థో భవ 
తీతి! తమువాచ భగవానా[ తేయః - సముజ్ఞానపూర్వరూ పలిజ్బ వేద 
నోపళశయవి శె పేభ్యో ఏ శేపవిజ్ఞానం గులా నాం భ్ నత్యన్యేపాం చ 

రోగాణామగ్నివేశ ! | తత్తు ఖలు గుల్ళేపషరాచ్యమానం నిబోధ  1%॥ 
'అ॥ వైద్యుడు క "వధజ్ఞానమును కలిగియున్నను రోగ మయొక్క_ విశేషములు 

తెలియనిచో రోగమును ళమింప జేయజాలడు, కావున ఈ ఆయిదువిధమయులగు గుల్మ 



బత్తి చరకస౦హిత 

ములయొక్క_ విశేషములను ఎట్లు తెలిసికొనవలయునో ఇెప్పుము, అని అగ్ని వేశుడు 

ఆ తేయుని ఆడిగెను. నిదానము పూర్వరూపము కూపము బాధలు ఉపళయము వీని 

విశేషములనలన గుల్హుముయొక విశేషములను తెలిసికొనవచ్చును. ఇటుల నే ఇతర 

వ్యాధులనుకూడ శతెలిసికొనవచ్చును, ఇప్పుడు గుల్మమువిషయ మై విశేషవిజ్ఞానమును 

చెప్పెదను, తెలిసీకొనుము, అని ఆ తేయుడు చెప్పెను, 

వాత గుల్మనిదానము 

నరా! యదా ఫురుపో వాతలో వికేచేణ జ్యరవమనవి రేచ 

నాతీసారాణామన్యత మేన కర్శనేన కర్శితో వాతలమాహారహరతిమూ 

శీతం నా విశేపేణాతిమ్యా తమన హపూన్వే నా వమనవినేచనే 

పిబత్యనుదిర్హాం వా ఛర్తి ముదీరయతి వాతే మూ తఫవురీప. వేగాన్నిరుణ 

ద్గ్యత్యక్లీతో వా పీబతి నవోదక మతిమా తమతిమా త్రసంటో భిణా వా 

యానేన యాత్యతివ్య వాయవ్యాయానుమద్యరుచి ర్వాఒభిఘాత మృత 

చృతి వా విమమాశసళశయనాసనస్థానచజ్క-మణ సేవ భ్ వత్యన్యద్వా 

కించి చేపంపవిధం విషమవుతిమా[తం వ్యాయావమెజాతేమార భ్ శే 

తస్యాపచారాద్యాతః (పకోపమాపద్య శే 161 

ఆ॥ వాత ప్రకృతికలమనుజుడు _ జ్వరము వనునములు విరేచనములు ఆతి 

సారము వీనిలో చేనిచేనెనను కృశించి వాత వర్ధకమగు ఆహారమును గాని అధికమగు 

శీత వీర్యముకల ఆహారమును గాని భుబించివను స్నేవాశర్మను చేయవండగ శే వమనావధ 

ములను-గాని బరేచనాషభములనుగాని శవించీనను వాంతిని బలవంతముగ వెడలించి 

నను వాతేమ్మూతే పురీషములయొక్క_ చేగములను ఆరికట్టినను అధికముగ భుజించి 

(కొ త్త నీటిని ఆధికముగ |తగినను శరీరతోభ నుకలిగించు వావానముమోద | ప్రయాణము 

చేనినను మెథునమును వ్యాయామమాను మద్యమును అధికముగ సేవించినను అఖిఘాత 

మునుపొందినను విషమాపహారము విషమశయనము విషమముగ కూర్చుండుట ఏీషమ 

స్థానములయందు సంచరించుట వీనిని సేవించినను ఇతేరములగు ఇట్టి కృత్యములనా-చ. 

రించినను వాతీము (పకోపించును,. 

వాతగుల సం (పాప్పి. 

మూ॥ స ప్రకువితో మహాసోతోఒ్మపవిశ్య కాజ్యూత్క-కిసీ 
భూతమా వ్లుత్య పిణ్ణితో ఒవస్థానం కరోతి హృది వస్తా పార్ళ్యయోార్నా 

ఛ్వాం వా, స శరాూలముపజనయతి (గ్రస్థంశ్చానేకవిధాన్ / పిల్ణిత శ్చావతి 

వశే, స పిల్లీత త్వాద్దుల్మ ఇత్యుచ్య కే [71 



నీదానస్థానము ల్టీఫ్టీ 

el అట్టు, పకోపించినవ్యాతీ ము మహా[సోతస్సును పొంది తనయందలి కాకు 

ముే కాఠిన్యమును కలిగించి గుం డమగా హృదయము. వస్తి పార్మ్వములు నాగ్ 
వీనిలో 'దేనియందైనను స్థానమును ఏర్పరచుకొనును, పిదపళూలను అనేక విభములెన 

(గ్రంథులను కలిగించును, పీిండాకారముగ నుండును, పొదవ లె గుం దడముగ నుండును, 

కనుక గుల్మమని చెప్పబడును, 

వాతేగుల్మలతుణములు. 

_ మూ! స ముహురాధమతి, ముహురల్పత్యమాపద్య లే, అసి 

యతవిఫులాణు వేదనశ్చ భవతి చలక్యాద్యాయోాః, పిపీలికాసం్మప 

చార ల్రవాశ్లేషమ, తోదస్సురణాయామసంకోచసు ప్తిహ గ్ర(పళయో 

దయబసులః, తచాతురశ్చ సూచ్వ్యేవ థజు'నేవ చాతివిద్దనూా తా గానం 

మన్న్గతె, అపిచ దివసా నే జీర్నతి శుష్వతి చాస్వాన్న్వం ఉచ్యా(స 

కృోషమధ్యశే, హృృవ్య న చాసీరోమాడ శీదనాంా. పాదుకా, 

ప్రీ హాటోపా న్ల)కూజనావిపాకో డొ వర్తాబ్దమర్లమన్యాశిరఃశ జ్ఞళభూల 
ఎఎం © 

(బధ్నరోగా శె ఎనముపద్యన న్మి, కృష్ణారుణపరుషత్యబ్న ఖనయనవదన 

మూత్రిఫురీషశ్చ భవన్తి, నిడానోకాని చాస్య నోపేేరశే, విపరీ 

తాని చోపేరత ఇతి వాతగుల్బః 81 

-. ఆ|| వాత గుల్టము ఒకమారు "పెద్దదిగను ఒకమారు చిన్నదిగను నుండును, 

వాతము చంచల స్వ భావముక లదగటవలన ఆధిక మగు చాధలుగాని స్వల్పమగు బాధలు 

గాని నియమము లేవండగ కలుగుచుండును, ఆవయవములయందు -వీమలు పాకు 

చున్నట్లుండును. పొడిచినట్టుచబాధ [అదురుట వి_స్టరించుట ముడుచుకొనుట మొద్దు 
చారుట గగున్చాటు ఇవి చాలమౌరులు పుట్టుచు నశించుచుండును, నూదిచేతను 

"మేవ చేతను పొడువబడుచున్నట్లు తలచుచుండును, సాయంకాలమునందును ఆహారము 

జీర్ణ మైనపిమ్మటను నోరు ఎండును, శ్వాస అడ్డగించబడినట్టుండును, చాధజనించున పుడు 

వెంట్రుకలు గగుర్పొడుచును. ప్టీవావ్యాధి ఆటోపము (పేగులరచుట ఆహారము 
జీర్ణముకాక పోవుట ఊదావ రము ఒడలినొప్పులు మన్యాపజేశమునందును. శిరస్సు 

నందును శంఖు ప దేశములయందును శూల బెధ్నము ఇవి ఉప దవములుగ నుండును, 

చర్జుము గోళ్ళు "నేత్రములు ముఖము మూత్రము పురీషము ఇని నల్లగను ఎరగను 

పరుషముగను నుండును. హౌాతువులుగ వెప్పబడినవానిచే అభివృ గ్థియు వానికివిప 

రీతములె నవాని'చే శాంతియు కలుగును, ఇవి వాతేగుల్హల క ఇణముగ నుండును, 

పీత్తగుల్మముయొక ,- నిడానము-లశ్ణములు. 

వూ! "తె రేవ తు కర్శనై కర్శి తా స్వామ్గులవణకటుక మా 

అధ జ బళ కసం లల 
రోన్టతీక్షశు క్ర వ్యాపన్నమచ్యహరిత ఫలాన్లూనాం ఐదావానాం చ 



ల! చరక స.౦పహాతి 

ఇాకమాంసానాముప యోగాదజీర్తాధ్యశనా, జా మ్యూనుగ తే. చామా 
నయ్ వమనవెేచనమతివేలం సంధారణం వాతాతపొ చాతిశీవమా 

పిత్తం సహ మారులేన _పకోపమాద్య లే! త త్పకపితం మారుత 
Mra? సంమాక్ళ్య తాచేవ వేదన్నాపకారానుపజయతి 

య ఆకా వాతగుల్ళే,. పిత్తం 'త్వెనం నిదహాతి కును హృద్యురసి 

కణే చ స విదహ్యమానః సధూమమివో దారముద్దిరత్యన్లూన్వితం, 

గుల్మావకాశ శ్చాస్య దవ్యా తే దూయ లే ధూప్య శే ఊప్మాయే 

స్నిద్యలి శ్రీద్యరతి నిఖిల ఇవ చ స్ప ర్శాసహో౭ల్పనోమాఖ్చో భవన్తి 

జ్వర భ్రమదవథువిపాసాగలవదనతాలుశోవప్రమేహవిజ్భేదా శ నము 

పదవ ని, హరత హోరి ద్రత్యజ్న ఖనయనవదన మూ (తవురీవశ్చ భవతి, 

నిదానోశ్రాని చాస్య నోపేేరశే, విపరీతాని చోపశేరత ఇతి 
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ol వూర్వమునందు వెప్పబడిన జ్వరము "ముదలగువాని "సే కృృశించినమనుజుడు 

అనురసము అవణరసము కటుర'సము మారము ఊస్ల వీర్యము తీక్ష గుణము ఇవికల పదార్థ 

ములను, కాంజిక మును, చెడినమద్యమును, ఆనతారలను, 'పుల్లనిపండ్లను, తాపన 

నొందించు కూరలు జూంగలమొంసము వీనిని ఉపయోగించినను అజీర్ణ పదార్థములను 

భుజాఆచినను భజించినవెంట సే భుజించినను ఆమాళయము రూక యుగ నున్నో వ్వడు 

వమనవిరేచనములను .అధికముగ సేవించినను మలమూ। తాది వేగములను అడ్డగించినను 

గాలిని ఎండను అధికముగ సేవించినను పిత్తము వాతముతోకూడ (పకోపించును, 

అట్టిపి ల్హీమును వాతము ఆమాశళయమునం దోక భాగమున మూర్చింప చేని వాత గుల్మము 

సందు జెప్పబడినబాధలను కలిగించును. మరియు పిత్తము గుల్మ మును విదాహాము 

నొందించును, కుషీ|పడేళము వ్యృాదయము రొమ్ము కంఠము వీనియందు విదాహమును 

కలిగించును, విదావామునొందిన యా గుల్మము పొగ వెడలుచున్నట్లున్న ఫుల్లని_తేణుపు 
అను వెడలించును, గుల్మ ప్రదేశము తాపయు క్రముగను 'బాభకలడిగను పా+?వెడలు 

చున్నట్టుగను వేడిమికలదిగను చెమట? అ దిగను ప్రైవయు క్ర ముగ నువిడీపోవుచున్నట్లును 

స్పర్శను సహీం చ లేనిదిగ ను స్వల్పమగు రోమొం-చనముకలదిగను నుండును ,జ్వరము (భాంతి 

తాపము దప్పిక కంఠమును నోరును తాలు పదేశమును ఎండుట మోహము మలము 

చాలసార్లు చెడలుట ఇవి ఉప్మదవములుగ నుండును, 'దర్భుము గోళ్ళు చ్నేశ్రమలు 

ముఖుము ' మూత్రము పురీషము ఇవి పచ్చగను పసుపుపచ్చగను నుండును. హేతువు 

చెచ్పబడినవానిచే అభివృ ద్ధియు వానికి విపరీకము-లెనవానిచే శాంతియం. కలుగును, 
ఇవి పి పిత్తగుల్మలతణములున్. నుండును, 



(ay నీచానసానము 25 
థి 

కఫగుల్మముయొక్క_ నిదానము = అత.ణములు, 

మూ! తై చేవతు కర్ళనై 8 కర్మితస్యాత్య శ్రనాదతిస్ని గ గురు 

మధురశీ తాళనాల్సి్తే సేతు వీరమాపతిలగుడ వికృతిసేవనాన న్దకముజ్యా 
తిపానా ద్ధరిత కాతి పణయనాదానూపౌదకగాంమ్యుమాం సాతీభత్షుణా 
త్సంధారేణాదతిసుహితస్య చాతీ[ప గాఢముదక పానాత)ంతో భణా 

ద్వా శ్గరీరస్య శై శేపహ సహ మారు తేన (పకోవమాపద్య లే | త్రం 

(పకుపితం మారుత ఆమాశ్షయికదే శే సంమూార్భ స్ట తానేవ గాఢ 

వేదనాప)కారానుపజనయతి, య ఉక్తావాతగుల్నేః శ్రేష్మా శ్వస్య 

శీతజ (రారో చకావి పాకాజ్ఞమ ర్థ రహ వహృదొో) గచ్చ ద్రిని_చ్రాలస్య స్టెమి 

త్య గారవశిరోభి తా పానుపజ నయతి, అవిచ గుల్మస్య ధైర్య గౌరవ 

కాఠిన్యావగాఢసు ప్ప తాః తథా కాసన్తాసపతిశ్యాయాన్ రాజ 

యమ్మణం చాతి పవృద్ధః శై చ షత్యం చ త్యజ్న ఖనయ నవదనమూా 

త9పురియే. స షూపజనయతి, నిచాన్తోకికాని చాస్య నోప కేరలే, తది(పరీ 

తాని చోవశేరత ఇతి శ్షేవ్మగుల్నుః 4124 
అ॥ వూర్ణమునందు చెప్పబడిన జ్వరము మొదలసవాని చే కృశించిన మను 

జుడు _ అధికము భుజిం చినను స్నీగ్గ గుణము గురుగుణము మధురరసము శీత వీర్య వట 

ఇవి అధికముగగల పదార్థములను సేజించినను పిండ చెబుకో పాలు మినుములు 

నువ్వులు బెల్లము వీనితోత యారుకాబడిన పదార్థములను భుజించినను చెడినమద్య మును 

ఆవహ్రలను అనూప బేళము ఉదకము గ్రామమే వీనియందు సంచరించు జంతువుల 

యొక్క. మాంసమును అధికముగ భుజించినను మలమూ, తొదివేగముల ' నడ్డగిం-చినను 

తృప్త్ పిభుజించి జలమును అధికముగ (తౌగినను శరీరమును మ్రోభింప చేసినను కఫము 

వాతముతోకూడ (పకోపించును. అట్టికఫమును వాతము ఆమహాళయమునందొక భాగ 
మున మూర్చింప చేసీ వాతగులమునందు ఎప్పబడిన బాధలను అధికముగ కలిగించును, 

మరియు కఫము _ శీతజ్వరము అరో-చకము  ఆహారముజీ శ్రముకాకపోవుట ఒడలు 

నప గగుర్పాటు వాదోరిగము వాంతి అధికమగని ద మాంద్యము "మొద్దు 

'బారుఓ శరీరముబరువుగనుండుట శిరస్సునందువాధ వీనిని కలిగించును. సల్మము 
స్టరముగను బరువుగను కఠినముగను లోతుగను 'మొన్దుబారియు నుండును. కఫము 

మీకి,_లి వృద్ద మె దగ్గు ఆయాసము నంజు రాజయక్సు “వీనిని కలిగించును. మరియు 

చర్మము గోళ్ళు నేత్రములు ముఖము మూత్రము సురీషము ఇవి తెల్లగ నుండును, 

హాతువులుగ చెప ప్పబడినవానిచే స. వానికి విపరీత; ములై నవాని శాంతియ్న 

en my 



26 చరక సంహిత 

సన్నిపాత గుల్మము. 

మూక (త్రిదోవహేతులిజ్ఞసన్ని పా తాత్తు సాన్ని పాతిక గుల్మ 
అవ | 0 అద రా జత వ అట ముపదిజ్స న్ని కుశలాః | సవిపితిపిద్స్“పృళమ త్వాదసాధ్యో నిచయ 

గుల శ 113 / 

el మూడుదోప ముల యొక్కయు కూాత్రువులును లక్షణములును కలిసీ 

యున్నచో సాన్ని పాలిక గుల్మమునుగ తెలిసికొనవలయును. ఇది పరస్పరవిరుద్ధ మైన 
చికిత్స కలదగుటచే అసాధ్యముగ నుండును. 

రక్త గుఅ్మము. 

మూ కోణితగుల్శ స్వ స్తుఖలు స్త్రియా భవతి న పురుషస్య, 

గర్భకోష్టార్య ర వాగమన వె వె శేప్యాత్ | పారతన్తా్యదవై శారద్యాత్సతత 

ముపచారానురోధా'ద్వేగానుదీర్ణానుపరున్లన్హా య్య ఆమగ రృేవాఒ ప్యచి 

రాత్పతి లేథవా౭ఒప్య చిర పజాతాయా బుతెి వా వాత పకోపణా 

న్యా చీవమానాయాః శీ పం వాత; | పకోపమాపద్య తే 1న (పకు 

వితో యోనిముఖమనుష్రవిళ్నాగ్వ గ్ నముపరుణద్ధి మాసి మాసి, తదా 

_రృవముపరు ధ్యమానం కుతీ మభివ గ్ల రయతి ॥ 

అ॥ రక్త క్ష సల్చము గర పకోయమురెమొక యు ఆ ర్హవముయొక్క_యు సంబంధము 

వలన జనించును. కావున స్ర్రీలేే కలుగును. పురుషులకు కలుగదు. స్వాతంత్ర్యము 

లేకపోవుట అజ్ఞానము ఎల్లప్పుడును పనులనుచేయుచుండుట వీనిచే మలమూ, తాది 

చేగములను అడ్డగించుటవలనను గర సవ్యమైన పిమ్మటగాని (ప్రసవించిన వంటనే 

గాని బుతు-కాలమునందుగాని వాలే వద్ధ పవర ములను సేవించుటవలనను వాతము 

వంటనే (పకోపిం- దును. అట్టివాతేము గ ర్భాశయద్వార మును ఐొంది (ఫతిమాసము 

నందును వెడలు ఆ ర్హవమును 'అడ్డగించును. అట్లడ్ధగింపబడిన ఆ _రృవము గర్భకోళ మును 

వృద్ధి నొందించును. 

రక్త గుల్మ లవేుణములు, 

మూ! తస్యాః. శూలకాసాతీసారచ్చ ర సరో చ కావిపాకాబ్దమ ర్థ 
ద ర్ ్ద 

ని డాలన్య సెమిత్యకఫ[పసేకాః సముపజాయ _ే, స్తృనయోశ్చ స్త 

న్యం, ఓష్టయోః _స్తనమణ్ణల యోశ్చ కార్యం: గానిశ్చతుపోః, 
కం 

మూర్చా హృల్లాసో దోవాదః, శ్ర(యధుః పాదయోః, ఈవచ్చో 

ధమో. రోమరాజ్యా:; యోన్ఫా శ్చాటాఆత్వం, అపిచ యాన్యా 
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క ఏ ( అదన అడు 6 ద జార్ధన్యమా[సాపశ్చోపజాయ లే, శేవలశ్చాస్వ్యా గుల్మః వీణ్ణితే ఏవ 

స్పన్ద తే, 'తామగ 'ర్భాం గర్భిణేమి త్యాహుర్ఫూడాః 1151 

అ॥ ర క్రగులముకల | సీకి కూల దగ్గు అతిసారము చాంతి అరోచకము జీ రమ 
= 

కాకుండుట ఒడలునొప్పులు అధికమగుని ద మాంద్యము "మొద్దుబారుట కఫము 

నుమియుట ఇవి కలుగును. _స్రవములయందు _సన్యము జనించును. పెదవులును 

_స్పనమండలములును నల్లగ నగును. నేత్రములు వాడును. మూర్చ నోట నీథారుట 

కోరికలు పాదములయందు కొద్దివాపు రోమపం క్షిఏర్పడుట యోని విస్టరించుట 
యోని దుర్దంధము కలదిగను (సావముక లదిగను నుండుట ఇవి కలుగును. ఈ గుల్మము 

సంపూర్థముగను పిండాకారముగను కదలుచుండును. తెలియనివారు దీనిని గర్భము 

నుగ అనుకొ నెదరు. 

గుఆ్మపూర్వరూపములు 

మూ! వహాంతు'ఖలుపళ్చొనాం గుల్మానాఆ పాగిగభినిర్భృ శే 

రిమాని పూర్వరూపాణిభవ స్తి;తద్యథా"-అ నన్నా ఖిలమణం, అరోచకా 

విపాకా, అగ్ని వై షమ్యం, విడాహో భు క్షస్య పాకకాలే.చాయుక్య్యా 

ఛర్హ్యుధారా, వాతమూత్ఫపురీష వేగాణామపా9దు ర్భావః పోదు 

ర్ఫూ'తానాం చాపవృ త్తిః ఈషహదాగమునం వా, వాతశూలాటో. 

పా_న్ఫ్రకూజనపరివా ర్రణాతివృ తెప్రరీష తా2ఒబుభుతూ, డార్భల్యం, 

సౌహత్యస్య చాసహత్వమితి గుల్దపూర్వరూ పాణి భవ న్తి!16॥ 

అ॥ అహారమునందిచ్చ లేక పోవుట, అరోచకము, జీర్ణముకాకుండుట్క, జాఠరాగ్ని 

విషమముగనుండుట్క ఆహారము జీ గ్రమగునప్ప్వుడు విదావామునొందుట్క శారణములేకం 
డగ-నే వాంతియు (తేణుపులును కలుగుట్క అపానవాతము మభ్మూత్రము ఫురీషము 
వీనియొక్క_ వేగము కలుగవండుట గాని వేగము కలిగినను బయలువెడలకుండుటగాని 

క్రద్దిగ వెడలుటగాని కలుగుట, వాతకూల్క, అటోసము. 'పేగులరచుట, గగుర్పాటు, 

మలము ఉదావ రృమునొందుట, ఆకలిలేవండుట, గౌర్చల్యము, త్ఫ_ప్తిగ భుజింప లేకుం 

డుట ఇని అయిదువిభములగు గుల్మములకును పూర్వరూపములుగ నుండును, 

గుల్మసామాన్య చికిత్స 

మూ సశ్వేవ్యపిచ ఖల్వే తేషు గు లేన కచ్చిద్వాతా 

దృ'కే సమ్మావతి గుల్మః | తేపాం సన్ని పాతజమసాధ్యం జ్జ త్వా నోప 

క మేత, వకదోపష జేతు యథా స్వవారమృుం పిణయెత, సంస్ఫ 

ప్పాంస్తుసాధా రణేన కర్శణోపచ శేత్ ; యచ్చాన్యదప్యవిరుద్రంమ న్యేత 

థతదవచారయేద్యి భజ్య గురులాఘ వముపద్భవాణాం సమిాక్య్యు, గురూ 



దిని చరకసం౦హితే 

నుపది వాం స్త (రమాణళి కి క్పెజ్జఘన్యమితీరాన్, త్వరమాణ స్తు విశే 

పుమనుపల భ్య గుల్ళేప్వాత్యయిశే కరణి వాతచికిత్సితం పిణయేత్ , 

స్నేహస్వేదా వాతహారా, న్నే హోపసంహితం చమృదువిరేచనం, 

వ స్తీంశ్చ్క అమ్షలవణమధురాంశ్ల్స రసాన్ యుక్తితో ౬వచారయేత్ 
మూరుతే న్యుపశా న్తే స్వల్పేనావి పియశక్నేన శ్రకో౭.న్యో౭.పి 
దోపో నియన్తుం గుల్మేష్వితి! శ్లో॥ గులి శనామనిలశా స్మి రుపాయిః 

సర్వతో విధివదాచరితవ్యా![మారు ల హ్యవజి తే౭_ న్యముదీ రం దోష 

మల్చవమపి కర నిహన్యాత 1191 

అ॥ ఏగుల్మముకూడ వాతసంబంథము శేనిజే జనింపదు. వానిలో సన్ని పాత 

గుల్ముమును అసాధ్య మెనదానినిగ తెలిసికొని విడిచిపెట్టవలయును. ఏకదోషజగుల్మము 

నందు ఆదోషమూ ననుసరించియు ద్వంద్భజగుల్మమునందు శిండుదోననుల. ననుసరిం 

వియు చికిత్స చేయవలయును. ద్వంద్వజగుల్మనునందు విరుద్ధముకాని ఏకదోేషచికి 

తనుకూడ చేయవచ్చును. ఊహపహదవములఅయొక్క_ గురులాఘవములను "తెలినీకొని 

గొప్పవియగు ఉప్మ్దదవములను తొలుతను, స్వల్పములగు ఊపధవములను పిమ్ముటను 

చికిత్సింపవలయును. గుల్హమునందు విశేపవిభాగమును చేయక త్వరగ చికిత్స చేయు 
నపుడు వాళేచికిత్సను చేయవలయును. వాతహరములగు స్నేవాస్వేదములను స్నేహ 
ముతో కూడిన మృదువిశేచనములను వస్తులను అన్లులవణనుధురరసములను తగువిధమున 

(పయోగింపవలయును. వాతము శాంతించినపిదప ఇతరదోషమును స్యల్బ ప్రయత్నము 
చేతనే శాంతింప చేయవచ్చును. గుల్మమునం చెల్లప్పుడును వాత శాంతికరములగు ఉపా 

యముల నే తగువిభమున చేయవలయును. వాతము శాంతినొందినపిదప ఇతరదోషము 

స్వల్పచికిత్స చేత నే శాంతించును. 

అధ్యాయసళగ9హము 

మూ॥ సంఖ్యా నిము తేంరూపాణి నూరగరూపమథాపిచ। 

వృష్షం నిదానే గులా నామేక దేశ శ్వ కర గాక 1201 

ఇత్యగ్ని వేశ్తకృతే త నే) చరక్యపతిసంస్క లే నిడానాస్తానే 
గుల్మనిదానం నామ తృతీయో౭_ధ్యాయః సమా ప ః॥ 

అ ఈ అ ధ్యాయమునందు గుల్టములయొక్క_ సంఖ్యాసంపా ప్రే “క్వంశువులు 

లఅతుణములు పూర్వరూపములు చచికిత్సఇవి చెప్పబడినవి, : 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోపనామకకృన్లమూరర్తి కా నీ ప్రణీతం బైన చరక దీపిక. 

యెనిడి చరక సంహి తావ్యాఖ్యానమునందు గుల్మనిదానమ'నెడు 

తృతీయా ధ్యాయము సమౌ ప్టము. 

(ian | Cry ల్ల 



చతుర్ధాధ్యాయిము, 

మూ! అథాతః విమేహనిదానం వ్యాఖ్యాస్యానుః ॥1I 

ఆ|| పిమ్మట (ప మెహనిదానమును చెప్పబ్ నోవుచున్నాము. 

మూ! ఇతి వా సార్టహ భగవ నా తయః 121 
ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చె "ప్పెను. 

వకూ! (తిదోవకోపనిమిత్రా వింశ్లతిః (పమేహాభవ ని, వికా 

రాశ్చాపశే= పరిసంఖ్యేయాః తతఏయథా (తిదోవ (పకోపః (పమే 

హోనభినిర్వ రృ రయతి తథాఒనువ్యాఖ్యాస్యామః | బ్రహ ఖలు నిదాన 

దోపదూవ్యవి శేపేభ్యో వికారవిఘాతభావాభావ్య పతివికేపా భవన్ని! 

యదా హ్యేతే తయోనిడానాదివిశేపాః పరస్పరం నానుబధ్న స్పి, 

అథవా కాలపికర్దాత్ , అబలియా ౦సో వాఒనుబధ్న న్పి, న తేడా 

వికారాభినిర్భ్భ త్ర TEN చిరాద్యా౭_ప్యభి నికర నై, తనవో వా భవ 

_నథవాఒప్యయధథో కృ సర (లిజ్షాః; విప పర్యయె విపరీతాః; ఇతి సర్వ 

వికార విఘాతభా వాభావ(పతివి శేషా ినిర్వ ఎలి హేతుర్భవత్యు కృ కః 151 

అ॥ మాడుదోషములును ప్రకోపించి ఇరువది ప మేహములను కలిగించును. 

పరికల్ప నావి శేషముచే ఇంకను అనేకవిధములుగ నుండును, మూాడుదోషములును 

(పకోపించి ఇరువది పమేవాముల ను కలిగించు విధమును చెప్పెదము. నిదానము దోషము 

దూహ్యుములు వీనియొక్క విశేషముల ననుసరించి వ్యాధులయొక్క_ లక్షణములు కన 

బడుటయు కనబడకపోవుటయు కలుగును. వ్యాధిలతణములు ___ హీతువులును 

దోషములును దూవమ్యములును పరస్పరము కలియకున్న చో కనబడకపోవుటయు, కాల 

సంబంథముచే చిరకాలమునకు కనబడుటయు, నిదానాదులు 'స్వల్పబలముక ల వై పరస్ప 

రము కలిసినచో నూత్ముముగ లేక అసంవూర్ణముగ కనబడుటయు జరుగును. నిదా 

నాదు లన్నియు అనుకూలము నున్నచో వ్యాధిలక ఇములు సంపూర్షముగ నుండును. 

ఈవిభమున 'సర్వవికారములయొక ... 'విఘాత భావమునకను (కనబడకపోవుటకను) 

విఘాతాభావమునకును (క నబడుటకును కారణము చెప్పబడినది. ' 

కఫ పమేహముయొక్క- నిదానాదివివరణము. 

మూ॥ తశతేమే 'త)యో నిదానాదివిశేపాః శ్లైప్టనిమితో 

నాం (పమేహాణామాశ (భి నిర్భ పృ త్మిక రాభవ న్ని; తద్యథా = హాయ 

నకయవకచీనకోద్దాలక నై హభేత్మ-టముకున్నకమహా వీహివ్రమోదకను 



కీ చఠకస౦హిత 

౫ న్గకానాం నవానావుతి వేఅమతి పమాణేనోప యోగః, తథా నర్పిష శ్ర 

తాం నవహ రేణు మా పుసూప్యానాం (గామ్య్యూనూపా ఏ కానాం నో 

మాంసానాం ఇాకతిలపలలపిష్టాన్న పాయసకృశరవి లేసీ కు వికారాణాం 

శీ రమన్షకదధి.వవమ ధురతరు ణప్రాయాణామపయోగే, మృజావ్యా 
యామవర్ణ= ౦, స్వప్న శ్రయనాసన|ప్రసజ్ఞ్' యశ్చ కళ్చిద్విధిరన్యోఒవి 

౧ 

సమ్మ వేదోమూ త్రసంజననః, స సర్యో నిదానవిశేష!॥ బహు దవః 

వపా దోప విఢేషః॥ బహ్వబద్ధం "మేదో మాంసం శరీర శ్షే దః శుకం 

శోణితం వసా మజ్ఞా లసీకా రసశ్చౌజః సంఖ్యాత ఇతి దూమ్య 
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అ॥ (శేష్ట్మప్ర మేహములను కలిగించు నిదానాదివిశేషములను మూడింటిని చెప్పు 

చున్నాము. చిన్న సం బొ ధాన్యము యవ ధాన్యము నల్లకొ,రలు ఉ ద్దాలకమ నెడి ధాన్యము 

నిషధ దేళమునందలి ధాన్యము ఇత్క_ట ధాన్యము ముకుందవ నెడిత్సీ* ధాన్యము మహో 

వీంహి ధాన్యము పుష్టిక ధాన్యము సుగంధ కమ నెడిశాలి ధాన్యము కొర్పత్త్య వియగు వీనిని 

కాలమునతి[క్రమించి అధికముగ "సేవించుట సెనగలు మినుములు కందులు [కొత్తవి 

యగు వీనిని అధికమగు నేతితో ఉపయోగించుట, (గ్రామమునందును ఆనూపదేశము 

నందును ఊదకమునందును సంగరించు జంతువులయొక్క_ మౌంసములను అధికమగు 
చేతితో ఉపయోగించుట, ఆకకూరలు నువ్వులు మౌంసము పిండివంటలు పాయసము 

పులగము జావలు బెల్లము వాలు 'బాగుగతయారుకాని “పెరుగు (దవపదార్థములు 

తియ్యని పదార్థములు (క్రొ తృవస్తువులు ఫీనిని ఉపయోగించుట, ఉద్య _ర్హనమును వ్యాయా 

మమును విడిచిపెట్టుట, నిద ళయనము ఆసనము వీనిని ఎల్లప్పుడు 'నీవించుట్కు కఫము 

మేదస్సు మూతము వీనిని వృద్ధినొందించు ఇతరవిభుల నాచరించుట ఇవి కఫ పమేహ 

ములయందు "హేతువులుగ నుండును. మరియు మిక్కిలి | దవరూపముగనుండు కఫము 

దోషముగ నుండును. మేదస్సు మాంసము, శరీర శ్లేదము శకము రకము; వస మజ్జ; 

లసీక రసము; ఓజస్సు అధికముగను పలుచగను నున్న ఇవి దూష్యుములుగ నుండును, 

KE శ్రపమేహసం(పా చీ. 

మూ! త)యాణామేపాం నిజానాదివి శేపాణాం సన్ని షా తే 

శీ|పం శేషా ఎ (పకోపమాపద్య తే (పాగతిభూయస్తా్యాత్, స (ప్రకు 
వీత? ఓ పమేవ శరీరే విసృ స్తీం లభ లే, శరీరశై థిల్యాత్స విసర్పఇ్ళ 

రీ చే "మేదసై వాదితో మి|ఖ్రీభా వం ౫చ్చతి, మేదస శైవ బహ్వబద్ద 

త్వానే దనశ్చ గుణైః సమానగుణభాయిష్ట కాత మేదసా మిశ్ర 



నిడొ నస్థానము. లే 

భావం గచ్చన్ దూషయ ల్యే నద్వికృత త్వాత్ , స కృతో దున 

మేదసోవహితః శరీర శ్లేదమాంసాభ్యాం సంసర్థం గచ్చతి, శ్లేదమాం 
సయోరతి పమాణాభివృద్ధిత్వా తె; మాంసే మాంస పదోపాత్పూూతి 
మాంసపిడకాః శ రావి కాకచ్చపికాద్యాః సంజనయతి, అపకృతిభూత 

త్యాత్; శరీరశ్లేదం పునర్జూషయన్నూూత) క్వేన _పరిణమయతి; 
మూతవహానాం చ సోోతసాం వ్జణవ_స్థిపభవాణాం మదఃకేదో 
వహి తాని గురూణి ముఖాన్యాసాద్య పితిరుధ్య లే; తత స్తేషాం స్టైర్య 

మసాధ్య'తారి వా జనయతి, పకృలివికృతిభూ త త్యాత్ | శరీర శేదస్తు 

శైహ్మమేదోమిశ్లి)ః (పవిశన్నూ తాశ్రయం మా, తత్యమాపద్యమానః 

శ్రేప్మివె. చేళి రశ భిర్లుణారుపసృజ్య లేవె పమ్యకీయు క్తెళతద్య ₹-- "శ్వేత 
ర 

వీత యో ర్న విచ్చిలాచ్భన్నీ గగురుమధుర సాన్ష్రపిసాదమనైః;తృతియన 
యెలా 

గునై_ ణేశేనాచేశేన వాభూ య స్తరముపసృజ్య తే, తత్సమాఖ్యం గాణం 
నామవి శేషం పాోష్నోతి॥ కేతు ఖల్విమే దక పమేహో నామవిేశే 

'పేణ భవన్తి | తద్యథా-ఉదకమేహశ్ట్చ, ఇతు 2 లికారస మేహశ్ష్చ, 

సాన్ష్ర మేవాశ్చ, సాన్ష్రపిసాద మేహాళ్చ్చ,శుక్ష మేహాశ్చ, శుక) మేహళ్చ: 
నీత మేహశ్చ, సిక తా మేహశ్చ.శనై ర్మేవాశ్చ్చ్ప, అలాలమేవాశ్చేతి॥11॥ 

అ॥  ేతువులును దోషములును దూప్యములును కలిసీనప్పుడు కఫము అధిక 

ముగ నుండుటవలన ముందుగ (పకోపించును. అట్టు (పకోేపించిన కఫము_శరీరము 

ఎ థిల్యమునొందుటవలస వెంటనే శరీరమునందు వ్యాపించి మేదస్సు అఆధికముగను 

పలుచగను నుండుటవలనను, మేదస్సుతో సమానమైన గుణములు కలదగుటవలనను 
ముందుగ మేదస్సుతోకలిసి ఆమేదస్సును వెరచి అట్టి మేదస్సుతో కూడిన్నదె శరీర 
'శ్లేదమను మాంసమును అధికముగ వృద్దినొందియుండుటవలన వానితోకూడ కలియును, 
అట్టికఫము _ మాంసము చెడియుండుటవలన మౌంసమునందు ళరావిక క-చ్చపిక "మొద 
లగు మాంసపిటికలను కలిగించును. శరీర-కేదమును దూషింప నేనీ మూతే మునుగ పరిణ 

మింపచేయును. మేదస్సుతోడను శ్లేదముతోడను కూడినట్టియు గురున్నలైనట్టియు 
గజ్జలయందును వ స్తియందును పుట్టిన మూతంవహాసోంత స్సుల యొక్క ముఖములను 

పొంది అరికట్టును. వికృతినొందియుండుటవలన స్థిరత్వమును, అసాధ్యత్వమును కలి 

కలిగించును. శరీర శ్లేదము శ్షేవ శ్రముతోడను మేదస్సుతోడను కలిసీ మూ, తాళయము 

నందు (ప్రవేశించి మ్యూతస్వరూపము. నొందును. ఆప్పుడు శ్రేవృ్మసంబంధ మైనట్టియు 

ృద్ధములై నట్టియు శ్వేత శీత మూర్త పిచ్చిల అచ్చ స్నిస సరు మధుర సాంద ప్రసాద 
మండ అనెడి పదిగుణములలోను. ఒకగుణముతో-గాని అెనేకగుణములతో గాని కలిసి 



త్రి చరకిసంహిత 

ఆ గుణములకు తగు పేరుగల ఉదకమేవాము ఇతువాలికారసమేుపహాము, సాంద్ర 

మేహాము, సాం|ద|పసాద మేహము, శుక్ల మేవాము శుక్ర మేయమ్బ్ము శీత మేవాము, నీక తా 

మేనాము; శనెర్భెవాము; ఆలాల మేవాము అను పది ప మేహములను కలిగించును. 

మూ! శే దశ్ట ప్రమేహో సాభ్యాః, సమానగుణ మెదళగ్థాన 

త్యాత్క_ఫన్య పాధాన్యాతాామక్సియత్యాచ్చ 112॥ 

అ॥ సమౌనగుణముక ల మేదస్సుకలవగుటనలనను; కఫ పదానముల గుటవలనను; 

దోపదూప్యములక సమొనమగు చికితృకలవగుటవలనను ఈ పది (ప్ర మేహములున్ను 

సాధ్యములుగ నుండును. . 

శ్లేమ్మపిమేహవివరణము. 
'మూ॥ అచ్చం బహు సితం శీతం నిగన్దముదకోపమమ్! శ్లేవ 

కోపాన్నరో మూత్రముదమేహీ పిమేవాతి॥ అత్య గ్థమధురం న్దీత్ర 
మోాపత్చిచ్చిలమావిలమ్ | కాక్టేకురససం కాశం శ్రేమ్మకో పాత్ర్పమే 
హతి॥! యస్య పర్యుషితం మూూత)౦ సాస్ట్రభవతి భఛాజనే! పుగుషంకోప్థ 
ఫో వేన తమాహుస్సాన్ష)మేహినమ్! యస్య సంహన్య లే మూతిం 
కించిత్ , కించి త్ర సీదతి।సాన)పసాదమేహీకితమాహు శ్లేమ్మకో పతః॥। 
శుక్లం పిష్టనిభం మూతమభిక్షం యః పిమేహాతి! పురుషం కఫకో 
పేన తమాహుళ్ళుక్ష మేహనమ్! శుకాభం ళు క్రమిశం వాముహు 
కేవాతి యో నరః | శుకమేహీనమాహు స్తం పురుషం శ్లేష ణో 
పత।ః॥ అత్య ర్ధశీతమధురం మూతం మేవాతి యో భృళ్ళమ్ | న్శ్రమే 
హినమాపహా స్తం పురుషం శ్షేవ కోపతః। మమూర్తామాూత )గతన్లో 
పొనణూనే నాలి యో నరః। నికతామేహినం విద్యాన్నరం తం 
శ్రేవ్మకోపతేః। మన్దం మన్సమ వేగం తుకృచ్చం యో మూ[తయే 

చ్భృనైః! శనై రేహినమాహు స్తం పుకుమం క్లేమ్మకోపత॥॥ తన్తుబద్ధ 
మివాలాల్రఠతి విచ్చీలం యః పమేహాతి। ఆలాలమేహిన6 విద్యా త్తం 

ల, ఖ్ రంల ల నరం శ్లేవ శ్రకోశతః। 2౨21ఇ ల్యే లే దళ్ళ పి మేహోః కేమ్మప?” పనిమిత్ర్తా 
వ్యాఖ్యాతా భవన్ని! 

అ॥ ఉదక స మేవామునందు స్వచ్చముగను అధికముగను తెల్లగను వాసన 
లేనిదిగను ఉదకముతోసమానముగను నుండు మూత్రమును వెడలించును, ఇకు(పమే 
వామునందు మిక్కిలి తియ్యగను చల్లగను కొద్దిజిగురుగలదిగను కలుషముగను తెల్ల. 

చెరువరసముతో సమానము? ను నుండు,.మూత్రమును వెడలించును. మూత్రమును పాత్ర | 



(క నిదా నస్తానము త్రి 
రు 

. యందు నిలవయుంచినచో చిక్క_బడినయొడల నయ్యది సాంద్శప మేహ మనబడ్తును. 

మూత్రము నిలవయుంచినచో కొంతచిక్క_గను కొంత తేటగను నున్నయొడల నయ్యది 

సాంద్శపసాద్యపమేహూ మనబడును. తెల్లగను పిండితో సమొౌనముగను నున్న 
మూ[తము తరుచు వెడలినచో నయ్యది శుక్ష్మపమేహ మనబడును. శుక్రమువలి 

నున్నట్టికాని శ్నుక్రముతో కూడినట్టికాని మాత్రము తరుచువెడలినచో నయ్యది కక 

'శ్రవేహ మనబడును. మిక్కిలి చల్లగన్ను తియ్యగను నున్న మూత్రము ఎడలినచో 

నయ్యది శీత ప వేహ మనబడును, కఠిన మెనట్టియు మూ, త్రగత_మెనట్రియు దోషము 

ఇసుకకణములవలె బయలువెడలినచో . నయ్యది, సీకతామేవహామని చెప్పబడును. 

మూత్రము కొద్దికొద్దిగను వేగములేనిదిగను కష్టముగను మెల్లగను వడలినచో నయ్యది 

శృనెర్భేవా మనబడును. తీగలుకలదిగను జొల్లుకలదిగను జిగురునుగను నున్న మ్మూలేము 

; వెడలినచో నయ్యది ఆలాల(పమేహ, మనబడును. . శ్లేష్మ ప్రకోపమువలన జనించు. పది 

.(వమేహములును ఈవిగముగ చెప్పబడినవి. | 

పి త్ర పమేహముయొక్క.. నిదానము  సంషా ప్రీ 

మూ ఉప్లామ్హులవణమోరకటుకాజీ ర్థభోజనో న సేవిన స్తథా 

తితీమ్లైతపాన్ని సంతాప శమ కోధవిషమాహారోపశేవినళ్చ త నాత్శక 

' శరీరయై వవ మీ్యపం పి తం పకోపమాపద్య తే | తృత్పకువితం తమొ 

'వానువూరార ర (పమేహా నిమాన్ షట్ జీ పమభినిర్ణ రృయతి || 

తేపామపిచపి త్తగుణవి శేపేణ నామపి శేపాభవ ని; తద్యథా = యూర 

. మేహశ్చ, కాలమేహాశ్చ, సీలమేహశ్చ. లోహిత మేహశ్స్చు. మళిపా చ 

.. చేహ్క్చు, క దామేహ క్చేతి | తేవడ్భినే తై: తారానులవణకటుక 

విసోసైః వీత్తగుగై:ః పూర్వ్యవత్సమన్ని తా భవన్తి ! 
Qe 

అ॥ పీ క్ర పక్ళతీక లమనుజుడు ల ఉన్ల వీర్యము అమరసనము లవణరసము కారము 
| ప గా. కక వో యి: 

కటురసము ఇవికల పదార్థములను, అజీర్ణ పదార్థములను, ఎండ అగ్ని వేడిమి (శ్రమ 

కోపము త్మీవములగు వీనిని, విషమాహారమును సేవించినచో పీత్సము వెంటనో |పకో 

పించును. అట్టిపి శ్రమ కఫ ప్రమేవాములయందు శాప్పబడినవిధమునసే తార అము 

లనణ “టుక విస ఉప్మ అనెడి ఆరువిధములగు పి త్తగుణములతో కలిసీ ఆ గుణములకు 

.. త్స = రకల కూర మేహామ్యు కాల మేవాము. నీల మేహము, లోహోత మేవామ్ము మంజిమై 

మేవం. హరిణా మేహము అనెడి ఆరుమేహములను వెంటనే కలిగించును. 

.మూ!..సర్వ వవ చ తే యాష్యాజ: సంసృష్టషోమేదఃస్థాన 

రుద్ద వకమకా(చ్వేతి 1251. గ గ్ 



లీ, చశతకస౦హిత 

అ॥ దోషస్థానమును మేదఃస్థానమును 'నమిోపమునం దుండుటవలనను దోష 

దూహ్యములు పరస్పరవిరుద్దమగు -చికిత్సకలవగుటవలనను ఈ పిత్తఫ మేహములు | 

యాప్యములుగ నుండును, 

పి త్ర పమేహావివరణము 

నూ! గన్నవర్థరసస్ప ర ర్యథా మోర స్తభాత్మకమ్ | పి త్తకో 

పాన్నరో మూత్రం మాఠమేహీ పిమేవాతి! మవీ.వ్మర్థమజన్ళం యో. 
 మూతమున్లం (పమేహతి | పి త్తస్య పరికోకేణ తం విద్యాక్కాల. 

మేహినమ్ ॥ చాహపశ్నీ నిభం మూ తమమ్లుం మేవాతి యో నరః | 

వీ త్తస్య పరికోజేణ తం విద్యాన్ని లమేహినమ్ | పెస్రం లవణముష్టంచ 

రక్తం మేహతి యో నరః | పిత్త స్య పరికోచేణ తం విద్యా.ద క్త మే 

హపినమ్ || మళ్షుష్థారూపియో2జ, నరిభృశంవిస్థ: పమేహతి ! పిత్తస్య 

పఠికోపా_త్తం విద్యానా శఫ్రమేహిన న॥హారిదోదకసంకాథం కటుకం 

యః పిమేహతి | విత్తస్య పంకోపాత్తువిద్యాద్ధార్థిదమేహినమ్ 1811 
ఇత్యే కె షట్ (ప్రమేహాః విత్త ప్రకోపనిమిత్తా వ్యాఖ్యాతా భవన్తి! 

అ॥ మాౌరముయొక్క_ గంధమును రంగును రుచియు స్పర్శ్భయు కల మూత్రము 
వెడలుచున్నచో నయ్యది కొర్యప్రమేహ మనబడును. మనీయొక్క_ రంగుకలదిగను. 
వెచ్చగను నున్న మూత్రము తరుచు వెడలుచున్నచో నయ్యది కాల ప్రమేహ మన 
బడును. వాపుపవఖీ యొక్క రెక్కు_లయొక్క.. రంగుకలదిగను పుల్ణగును నున్నమూూత్రేము 

వెడలుచున్నచో నయ్యది నీలప్రమేవా మనబడును. దుర్గంధముగను ఊప్పగను వెచ్చ 
గను వషారగను నున్న మూతము వెడలుచున్నచో నయ్యది రక పమేవా మనబడును. 
మంజిప్టి తోసమానమైన రంగుకలదిగను మిక్కిలి దుర్దంధముగలదిగను నున్న మూత్రము 
తరుచు వెడలుచున్నచో నయ్యది మంజిస్త్రప్రమేహా మనబడును. పసుఫునీటితో 
సమానముగను కారముగను నున్న మూత్రము వెడలుచున్నచో నయ్యది హారిద 
(ప్రమేహ మనబడును. పి త్తే పకోపమువలన జనించు ఆరు పమేవాములును ఈవిధముగ 
చెప్పబడినవి. 

వాత, ప్రమేవాముయొక్క_ నిదానము - సంపా ప్తి 

నూ రూ కుక టుకకపాయతి క అఘుళీతవ్య వాయ న్యా యామ 

వమ నవి రే చనాతిస్తాపనశిరోవి రేచనాతి యోగసంధారణానళ్టనాభిఘా. 
తారపో ద్వేగళోకళోణి తాలి నేశజా గరణవిమమశ రీరన్యా పానుప సేవమా 
నస్య తేభా తక శరీర ననే మ్మం వాయు; (ప్రకోపమాద్య లేప [ 



నిడానస్థానము | లీస్ట్ 

సపికువిత న ఖాత్మ కేశ రీ రే విసర్పన్ యడా వసామాదాయ మూత 

వహాని సోతాంసి సితిపద్య లే, యదా వసా మేహమభినిర్వ రృయతి; 

యదా పునర్శజ్ఞానం మూతే )వసావాక్ రతి, తదా మజ్జమేవామభి 

నిర్ణ ర్భృయతి, యదా అసీ'కాం మూత శ్ఞయే౭.భివహనూ కనును. 

బద్ధం చ్యోతయతి లసికాతిబహు త్యాద్వి తే పణాచ్చ వాయోః ఖుల్య 

స్యాతీమూత్రప్రనృ _త్తిసజ్ఞం కరోతి తదా నమత్త ఇవగజః తురత్య 

జసం మూత్రిమవేగఠ, తం హస్తిమేహినమాచత తే, ఓజః పునర్మ 
ధురస్వభావం, తధ్యదా రాతమ్యాదాగయుః కపాతా తేనాభి సంసృజ్య 

మూ తాశ యేఒభివహతి, తదా మధుమేహినం కరోతి! తానిమూం 

వృృతురః ప్ర)మేహోన్ వాతజానసాధ్యానాచక్ష తే ఫిజహః; మహాత్యయి. 

క'తొందింఠరుషోపకిమతాంచ్చ | తెపావుపిన పూర(వద్దుణవశేహణ 

నావుశేపో pt ని; లేకథా - వసామేహన్చ, ఏ సుజ మేవాళ స 

వా స్పిమేహబ్బ, మధుమేహచ్చేతి 184 

అ॥ వాత (ప్రకృతిక లమనుజుడు _ రూతుగుణము కటురసము కహషాయరసము 

తి క్తరసము లఘుగుణము శీత వీర్యము ఇవికల పదార్ల్షములను సేవించినన్కు _మెథునము 

వ్యాయామము వమనములు విరేచనములు అస్టాపనవ _స్టీ నస్యము వీనిని అధికముగ 

“సేవించినను వేగసంధారణము భుజింపకండుట అభిభాతము ఎండ 6 'ద్వేగము 

దుఃఖము ర క్ష మోకము రాతిమేలుకొనుట శరీరమును హెచ్చు త గ్టులుగనుంచుట, వీని 

నాచరించినను వాతము వెంటనే (పకోపించును. అట్టివాతము శరీరమునందువ్నాాపిం 

చినదై. వసతోకలిసీ మూూతవవహాసోతసు;, లను పొంది వసామేవామును కలిగించును. 

నుజ్జను మూత్రవ'స్తి లోనికి తీసికొని వెళ్ళి మజ్జ మేహమును కలిగించును. లసీకను మూ తా 

శయములోనికి తీసికొ ని వెళ్ళి, లసీక అధికముగ నుండుట వలనను వాతముయొక్క_ పిమ్నే 

పణస్వభావమువలనను మూత్ర ప్రవృత్తికి అడ్డమును కలిగించి _మదించినఏనుగువ లె ఎల్ల 

ప్పుడును కొద్దికొద్దిమూత మును మెల్లగ వెడలించినట్లు చేయును. ఇది హస్టిమేహవని 
చెప్పుబడును. మధుర'స్వ భావముక లఓజస్సును . వాతము రౌత్వుమువలన కషాయత్వ 

మును పొందించి మూ తాళయములోనికి తీసికొని వెళ్ళి మధుమేవామును కలిగించును. 

గ ౦భీరములగుమజ్ఞాది ధాతువులను చెరుచుటవలననుు, దోషదూపష్యుములు పరస్పర విరుద్ధ 

మగు చికిత్సక లవగుటనలనను ఈ వాత పమేవాములు నాలుగును అసాధ్య ములుగ 

నుండును. ఈనాలుగ్యుప మేహములకును కఫ పమేవామునందువ లెనే గుణవిశేషముల 

ననుసరించి వసామేహము, మజ్జ మేహముు హా స్టీమేవామ్ము మధుమేహము అనెడి, 

ఫీరులు కలుగును, 



లీ ' చరక సంహితే 

వాతపమేహా నివారణము. 

మూ! వసామిసా)ం వసాభం చ ముపహుే నాలి యో నరః] 

వసా మేహిసమావాు స సృమసాధ్యం వాతకోపాత 8 మజ్జానం సహ మూ 

హ్. ముహు ర్నృవాతి యో నరక | మజ్ఞామేహి నమాహు స సృ 

మసాధ్యం వాతకోవతః॥ వా స్తీమ త్తఇవాజస)ంమూత 9ంకురతి యో 

భృశము ॥ వా స్రిమేహినమాహు సృమసాధ్యం వాతే కోనతః॥ కపొయ 

మధురం పాణ్ణుం రూతుం మేహతి యూ నరః 1 వాతకోపాదసాద్నం 

తం వ్రతీయాన ్రధుమేహినమ్ 188 ఇక్యేకే చత్వారః ప్రమేహా 
వాత పకోపనిమితాః 1891 

అ॥ వ సతోకూడినట్టిగాని వసవ లెనున్నట్టి-గాని మాత్రము తరుచు. వెడలుచు 

న్నతో నయ్యది నసా'మేహా మనబడును. మజ్ఞతోవాడిన మూత్రము తరుచు ' వెడలు. 
చున్నచో నయ్యది మజ్జ వేవా మునబడును. మదించినవీనుగువ లె మూషత్రమును ఎల్ల" 
వ్వడు వెడలించినచో వయ్యది హా స్ట్ మేహ మనబడును. ఒగరుగను తియ్యగను కెల్లగను 

రూత్షముగను నుండు మూత్రము వెడలుచున్న చో నయ్యది మధుమేహ మనబడును. 
ఈవాతప మేహములు అసాధ్యములుగ నుండును. వాత్మపకోపమువలనజనించు. నాలు 

గప మేహములును ఈవిధముగ చెప్పబడినవి. 

మూ! త వవం ,తిదోష్మపళోపనిమిత్తా వింళ్టతిః [పమేహో 
వ్యాఖ్యాతా భవన్తి ॥140॥ 

అ॥ ఈ విధముగ, మూడుదోషములనలనను జనించు ఇరువది ప్రమేవాములును 

చెప్పబడినవి, 

పుమేహపూర్వరూపములు 

మూ! తీయాస్తు దోషా ప్రకువితాః పిమేహోానభినిర్వర్శ. 
యిష్య న్తఇమాని వూగ్యగూ పాణి దర్శ్మయస్సి; తద్యథా - జటిలీ 

భావళత కేశేషు, మాధుర్యమాడ్యే, కరపాదయోస్సుపత్తాం చావాం 

ముఖతాలుకణృశోప౦, విపాసాం, ఆఅస్యం, మలం చ కాయ్,” 

కాయుచ్చి దే9షూూప దేహం, 3దాహఆసు ప్తతాం చా జ్టిము, షట్సద 

విపీలికాభీశ్ళ శరీరమూ తా9భిసరణం, మూతే) చ మూ[తదోపాస్, 
విస న ఇల్ల i AT స్వత శ్రరీరగ న్హం, నిదాగం తన్గాం చ సర్వ కాలమితి | 414 



నిజా నస్థానము ఓ. రగ. 

అ॥ వెంటటుకలు జటలల్టుకొనియుండుట్క నోరు తియ్యగ నుండుట, చేతులును 

కాళ్ళును మొద్దుబారియు తాపయు క్షముగను నుండుట్క నోరును తాలు(సదేశములును 

కంఠమును ఎండుచున్న ట్టుండుట్క దప్పిక, మాంద్యము శరీరము మలయు కృ్షముగ 

(మురికి నుండుట ' శరీరమునందలి రంభరిములు ఆయామలములతో 'కూడికోని ' 
యుండుట శరీరము తాపయు _క్రముగను_ “మొద్దుబారియు నుండుట్క తుమ్మెదలు . 

-ఏీమలు ఇవి శరీరమునందును నూ త్రముసందును వాలుట్త మూ తేదోషము 'లేర్చడుట 

ఎల్లప్పుడును నిదయు జోగును కలుగుట ఇవి మూడుదోషములవలనను కలుగు ఇరువది 

(శ మేహాములయందును పూర్వరాపములుగ నుండును. 

పిమేహముయొక్క. యుపదవమఃలు 

మూ॥ ఉపదివాస్తు ఖలు పిమేహిణాం - తృ ప్థాతీసారజ(ర 

దాహదౌర్చల్యారోచకావియకా-. వూకతిమాంసపిడ కాలజీవిద )ధ్యాద 

సాశ్చ త త్రృసంగాద్భన న్ని 149 

అ॥ దప్పిక్క అతిసారము, జ్వరము, తాపము, ౌర్చల్యము, జీరముకాకుండుట, 
aC) 

మాంసము దుర్చంధ ముగ నుండుట్క పిటికలు అలజి విదధి "మొదలగునవి జనించుట ఇవి 

(పమేవాములయందు ఉప[దవములుగ కలుగును. 

ప) మేహాచికిత్సాసం గవాము 

మూ తతి సాధ్యాన్ పమేహాన్ సఠశోధనోనశమనై. ర్య 

ఫా ర్భముపపాదయంశ్సికి ల్సేదితి HA 

అ॥ సాధ్యములగు (ప మేహములను శోధ నళమనచికిత్సల చే తగువిధమున్నచికిత్సంప 
వలయును, " 

మూ॥ గుిధుమభన్థివహారేషు స్నానచ జ్కృమణద్యిమమ్ | 
ప) మేవాః వీప్రదుభ్యేతి - సీడదు)మమి వాణ్ణజః॥! మన్దాత్సాహమకి 
స్థూలమతిస్నీ గ్గం మహాశ్నమ్ ! మృత్యుః. పమేవాయాపేణ వప) 

మాదాయి గచ్చతి॥ యస్తాహాఠాం శ రీఠశ్య ఛాతుసొవ్యూకరం నరః! 

న పూస న hol నేవే వివిధాళ్చా శ్చేష్తాస్స సుఖమళ్ను లే 461 

అ॥ అహారపదార్హములయందు అధికమగు వాంఛ స్నా నముచేయకండట్క ఇటు 
నటు తిరుగవండుట వీనివలన (పమేవాము మనుజుని గనివాసవృక్షమును పఠ్షీవ లె” 
పొందును. ఉ 'తావాములేక మందుడుగ నుండుట," మిక్కి_లి లావుగనుండుట్క శరీరము. 
అతిన్ని గముగ నుండుట, అధిక ముగ భుజించుట. వీనివలన మృత్వురూపమగు (పమే 

వాము వెంటనే కలుగును. ఎవడు శరీరమునకును ధాతువులకును అనుకూలమగు ఆహార 

నిహోరములను నేవించునో వాడు ప్రమేకాముకలుగనివాడై సుఖముగ జీపోచును, 



లీప్, చరకసఅహీత 

అధ్యాయసళగ్రహము 

నరా! హేతుర్వ్యాధివి శేపాణాం ప్రిమేహాణాం చ కారణమ్! 

దోషధాతుసమాయోగో రూవం వివిధమేవ చ! దశ సేమ్మకృతా 

యస్మా(త్పమేహా; పట్ చపిత్సజాః | యథా కరోతి వాయుశ్చ 

పిమేహాంశ్చతురో బలీ! సాధ్యాసాధ్యవిశేపాళ్చ వూర్యరూపాణ్యు 

పద్భవాః | వమేహాణాలి నిదా నేఒస్నిన్ [కియాసూ తం చ భాపి. 

తము 149॥ 

ఇత్యగ్ని వేశృకృ లే తన్నే చరశపితిసంక్కృ లే నిదానస్థానే 

ప్యమేహనిదా "6 సామ చతుర్భాఒ ధ్యాయః। 

(|| వ్యాధిల క ఇములయందు మార్సుకలుగుటకు కారణము, (పమేవాహేతు 

వులు దోషములయొక గ్రాయు భాతువులయొక్కా_ యు సంబంధము, లత ణములు, "శేష శ్ర 

(పమేవహాములు పదిగను పి త్ర ప్రమేవాములు ఆరుగను వాతేప్రమేవాములు 'నాలుగుగను 

కలుగుటకు “కారణములు, సాధ్యాసాథ్యవిశేషములు, వూరందూపములు ఉప్మదవ 

ములు చికిత్సాసం[గవ ము ఇవి ఈ |ప్రమేవానిదానమునందు చెప్పబడినవి. 

ఇవ్విధంబున, 'శ్రీపాదోప 'నామక కృష్ణమూ ర్చి శా న్మ్నీ ప్రణీతం బైన చరక దీపిక 

యనెడి చరకసంపి"' తౌ భ్యాఖ్యానమునందు (ప మేవానిచానవునెడు 

చతుస్థా ధ్యాయము సమౌ _స్టము, 

టి 

పంచ మాధ్యాయము 

మూ! అభి తః కంష్టనిదానం వ్యాఖ్యాస్యామః ili 

అ॥ పిమ్మట కస్ట నిదానమును ఛెప్పబోవుచున్నాము. 

మూ! ఇతి వాస్మావా భగ వానా తేయః 19 
అ॥ అని భగవంతుడగు అ తేయుడు చెప్పెను, 

మూ! స ప్రబ)వ్యాణికుప్థాూనాల _వ్ళకృతివాపన్నాగని భవన్తి! 

తద్వథా —- త్రయో దొపా వాతపి త్ర ైప్మూణః పికోపాణవికృ తాః, 

దూప్యూశ ఎ శ్థరీరధాతే వస్వజాాంసళో తఅనీకాళ్ళ తర్వా దోపోణిపఘాత 

వికృ తాః; ఇ ల్యేతశ్సప్తానాంస పృథాతఃకమేవంగతనూజననత కుషానా 



నీచొనస్థానము లి 

మతః (పభవాణ్యభి నిర రృమానాని శేవలం శరీరముపతపన్ని ॥ న చ 

. క్రించిద స్పి కష్ణ మేకదోష్మపకోపనిమి త్త 9. అస్తి తు ఖలు సమాన 

(పక్శతీనామపి సప్తానాం కుష్టానాం దోషో ంశాంక్లవి* ల్పస్థానవిభా లేన 

వేదనావర్థసంస్థాన్నప భావనామచివిత్సుతవిశేపః ॥ సస పృవిధో౭ష్లైదళ్ళ 

ఏిధో౭_పరిసంఖ్యే యవిధో వా భనతి; దోపా హి విశల్పనై ర్వికల్చ్య 

మానా ఏికల్పయ స్పి ఏకాశాన్, అన్య తాసాధ్యభావాత్ ; "లేహూం 

వికల్ప వికారసంఖ్యాచే = త్మిపసంగభిమానమిాత్ష్యు స ప్పవిధ మేవ కుష్టు 
ఏశేషమువ దేమ్యూమః | ఇహ వాతాదిషు |తిమ పికుపి తేషు త్వగా 

దీంశ్చతురః ([పదూహయత్సు వాలేఒధికతనే కపాలసప్టమఖభినిర్వ 
ర్తే, వి లే తే (దుమ్నరం, న్రేమ్మణి మణ్జలకుస్థం, వాతపి తృయోః 

బుష్యుజిహ్యూం పి త్రచేవ సః పుణ్ణరీకం, శ్రేను మారుతయోః సిధ్ధ, 

సర్వదోపాతినృద్ణ" కాకణకమభినిర్వ ర శే, ఇక్యేవమేవ. స్పప్పవిధః 

కుష్టవిశేటో భవతి ॥ స వైషు భూయ స్ప్వరతమతః (ప్రకృతే వికల్ప 

మానాయాం భూయనీం వికారవికల్స సంఖ్యామాపద్య లే | 7|| 

అ॥ ఆయాకారణములచే (పఫకోపించిన వాతీమును పి త్రమును ,శేష్మమును దోప. 

ములచే వికృతినొందించబడిన చర్మమును మాంసమును ర క్షమును లసీకయు ఈ 

యేడును కష్టములక కారణములుగ నుండును. ఇవి కష్టమును కలిగించి సమ స్లారీర 

. మును తపింపచేయును. కపము ఒకేదోషమువలన జనింపదు. ఏడుకుష్ట ములును సమాన 

శూతువులవలన జనించిననీ దోషములయుక్క_ అంశాంళవికల్పముచేతను స్థానభేదము 
చేతను బాధ, వర్ణము స్ధితి (వభావమ్యు పేరు చికిత్స వీనియందు "భేదము కలుగును. 

దోషములయొక్క_ వికల్పనావి శేషములచే వ్యాధులనుకూడ ఆనేక విభములుగ పరిక 

ల్పింపవచ్చును. అసాధ్య భావముచే కల్ప నావిశేషములింకను నుండును. కావున ఈ 

కష్టము ఏడువిధములుగ -గాని పదునెనిమిది విధములుగాగాని అనేకవిధములగా గాని 

యుండవచ్చును. దోషవికల్బములన్నిటిని అను'సరి( చి చెప్పినచో అత్ని పసంగమగునని 

తలచి ఏడువిధములగు కష్టముల నే చెప్పుచున్నాము. (పకోపించిన మూడుదోషము 

లును చర్మము మొంసము రక్తము లసీక అను ఈ నాలుగింటిని చెరచి కష్టమును 

కలిగించును. అందు వాత మధికముగనున్నచో కపాలకస్టుమునుు పీత్తేమధిక ముగ 

నున్నచో క దుుబరకష్ట మును, ,శష్మ మధికముగ నున్నచో మండలకష్టమును. వాత 

పి త్రము అధికముగ నున్నచో బుప్యజివ్యాకస్థమును, ప తృశ్లేషము అధికముగ నున్న చో 

పుండరీక కష్ణ ముమును, కఫవాతము అధికముగ నున్నచో సిధ్మకస్టమును, మూడుదోపష. 

ములధికముగ నున్న చో కాకణకకుష్టమును జనించును. ఇట్టు కస్థ్రము ఏడువిధములుగ 

నుండును. దోషములయొక్క_ తరతమాదిభేదములచే ఇంకను అ"నేకవిధములుగ 

నుండును. , లం. 
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.కుష్టముయొక్షృ నిదానము - పంపాప్ని.. 

మూ! త లేదం సర్వకుష్ప నిదా నం. సమా సేనోప బే శ్యూమః - 
. కీతో పన్య త్యాసతానానుపూరో( బ్రపసేవమానస్య తథా. సంతక్పళణాప 
న తర్చణాభ్యవహార్యవ్య"'త్యానం చ మధుఖాణితమత్స్య ౪ మూఅకకాశ 
, మాచీః సతతమతిమా, తమజీ గ్లో సమశ్నతశ్చిలిమం చ. పయసా, 
హాయనకయవకచీన * “దాలకళోరద్యూ పాయాణి ..చాన్నాని. శ్రీర 
దధిత కోకోలకులుణ్ణమాపాత సీకుసుమృవరూష్నే హావ ని,నతె ేవాత్తి 
మూత్రం సుహితన్య చ .వ్యవాయివ్యాయామనసం తా పానత్యుప సేవ 
మానస్య, భయశ్రమనం తాపొపవాతస్య చ సపహాసా శలీతోదకమవ 
తరతో,. విదగ్ధం చాహారమనుల్లి ఖ్య ఏదాహీన్య భ్యనహ రతః, ఛ రిం 
చ ప్రతిఘ్నతల న్నేహాంశ్చాతిచరతో, యుగపత్త యో ద్లోపొ; 
(పకోపమా పద్య నే, త్వగాదయశ్చ తా (౮ _థిల్యమాపద్య నే, 
శేషు శిధిలేషు. తయో దోపాః ప్రమవితాః స్థానమధిగమ్య సంతిష్ల 
మానా సానేవ త్వగాదినాషమయ నః కుస్థాన్య ఫవిర్య రయని, ॥8॥ ఎ కన జాని అ సాని ఆతి 

అ॥ శీతోష్ణ దవ్యములను నియమము లేవండగ ఉపయోగించుట, సంతర్పణ ద్రవ్య 
_ ములను అపలతేర్పణ[ ద్రవ్యములను నియమములేవండగ భుజించుట, తేణె బెల్ల పుపాకము 

చేపలు ముల్లంగి శాచికూర వీనిని ఎల్లప్పుడు అధికముగ భుజించుట ఆహారము జీర్ణము 
. కానవ్వుడు భుజించుట, చిలిచిమములనెడి చేపలను పాలతోకూడ భుజించుట, చీన్న 
సం బా ధాన్యము నల్లకొ( రలు ఉ ద్లాలకమ నెడి ధాన్యము కోరలు వీనియొక్క అన్నము 
లను భుజించుట్క పాలు పెరుగు మజ్జిగ "రేగుపండ్లు ఉలవలు మినుములు అవినీ కసుంభ 
వృక్షము చిట్రీత చమురు వీనిసంబంధము ఎక్కునగకల పదార్థములను భుజించుట, 

. పూర్వము నందు ఇప బడిన పదార్థములను త ఎ ప్పిగ భుజించుట్క (మెగునమును వ్యాయామ 
మును వేడిమిని అధికము? - సేవించుట్క భయము (శ్రమ వేడిమి వీనితోకూడుకొనిన మను 

౧ జాడు వెంటే శీలోదకమునందు స్నానము చేయుట, విదగ్గ మెనఅహా'్మును. వెడలింప 
చేయకండగ నే విగాహాకరములగు పదారములను భుజింమేటు వాంతిని ఆరికట్లుట, 
'స్నేహములను అధి “మగ పమయోగించుట వీనివలన మూడుదోషమ లును ఒకేసారి 
(పకోపించును. వ యు చర్మము నూంనము ర_క్టము లనీక ఈనాలుగ ను ఒక నిల్యమును 
పొందును. భ్ ఘునొండిన వీనియందు ఆమూడుదోషములను స్టానః ఎనేర్చరచుకొని 

' అ చర్మాదులనే దూషింప'దేనీ కష్టములను కలిగించును. 

.కష్టుపూర్వరూషములు, 
మూ॥ కేపామిమూని ఖలు పూర్వరూ పాణి; తద్య్య ఖా --- బ్ జ్ ఛ అస్వేదనమతిస్వేడనం పారువ్యవతిళ్లుక్టుతా వై వర్ణ వ్ర కట్లూర్ని 



(6) నీడానసాన నం 41 
థి 

సోదఃసు పతా పరిదాహః' పరిహర్షో లోమహర్లో ఖరత్వ్యమూహా 

యణం గౌరవం. శ్యయథుర్యిసర్వాగమనమఖీక్ష కం కాయచ్చి(దేషూ 

పచేవా! పక్వదగ్ధదష్టక్ష తోప పస్ట్రలీ 'లేవ్వతిమా(త్రం వేదనా స్వల్చా 

నామపిచ |వణాసాం దుష్టిరసంరోహణం చేతి కుష్టపూర్వరూ: పాణి 

భవి ॥9॥ 

అ॥ చమట జనింపకుండుట లేక అధికముగజనించుట్క  పరుషముగనుండుట 
మిక్కిలినునుఫపుగనుండుట, రంగుమారుట, దురద, నూదులతోపొడిచినట్లుబాధ, "మొద్దు 
శారుట, తాపయు క్రృముగనుండుట, చిమచిమలాడుట్క గగుర్పాటు, గరగరలాడుట, 

ఆవిరి వెడలుచున్నట్టుండుట్కు బరువుగనుండుట్క వాచుట్క విసర్పముజనించుట్క శరీర 
రం| భములయందు ఆయామలములతో ఎల్లప్పుడును వూయబడియుండుట్క పాకము 

నొందినను కాల్చబడినను , కరవబడినను కోయబడినను కొట్టబడినను అధికమగువాథ 

కలుగుట, 'స్వల్పమయిన[వణములుకూడ దుప్టి నొందుట, మరియు మౌానకండుట ఇవి 

కువ్ద ములకు పూర్వరూపములుగ నుండును. 

మూ॥ తేభ్యోఒన్నన్నరుకుస్టాసి జాయ దే; తేపొమిదం వేదనా 

వ న్రసంస్థాన (డ్రభావనామనిశేవవిక్ఞానం భవతి, తద్యథా ॥ 

అ॥ “పెనచెప్పబడిన పూర్వరూప పములు కలిగినపిదవ కష్టములు ఏర్పడును. వాని, 
యొక్క చాథలు, వర్షము స్థితి (పభావమ్ము పేరు వీనిని “వివరించి చెప్పుచున్నా ము. 

ఫ్ర పాఅకుష్పము, 

మూ! రూశ్రూరుణపరుపాణి నిషమవిసృతాని. ఖర వఠ్యన్హాని 

తనూన్యుద్వ్భు త్తే త బహి _స్తనూని సు ప్ప ప్పసిపాని హృషితలోమాచితాని 

ని _సోదబహులాన్యల్ప కల్టూదాహపూయల సీకాన్యాళుగకి సముగ్హాశా 

న్యాళుభేదిని జన్తుమ సన్తి కృ పారుణక పాలవర్షాని చ కపాలనహానీతి 

విచ్యాత్ 110 

౬ రూతుముగను, వజ్జగన్కు పరుషముగన్కు విషమముగ వ్యాపీంచినవిగను, 
అంచుల మందు గరుకుకలవిగను, నూత్మముగను, ఉఊబ్బిన్నపెచర్మము కలవిగను, మిక్కిలి 

"మొద్ద * "రినవిగను గరుక్పొడిచిన రోమములు కలవిగను, అధికవుగు బాధలు కలవి 
గను? దురద మంటలు -సీము లసీక ఇవి స్యల్చః ముగకలవిగను, తొందరగ పుటి వ్యాపిం 
చయనవిగన్కు తొందరగ పగులునవిగను, (క్రిములు కలవిగన్కు కండ పెంకలవె నలుప్పు 

"లేక ఎరుఫువక్షము కోలవిగను నుండు కష్టములు కాపాలకన్టుము లనబడున్న 
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చ దుంజరకుప్టము. 

మూ॥ తమాణి తామ 4ఖకరోమతాజీభిరవ నద్ధాని జపహలాని 

బహుజహలర కృపూయలసీకానికత్తూ నే దరోథదావాపాకవన్తా్యళుగతి 

సముశ్థానళేదీని ససంతాకృమి ణి పకోోదు మృతఫఅవర్లాన్యుదుమ్చు 
రకుష్టొనీతి విద్యాత్ 1111 

అ॥ తామవర్షము కలవిగన్కు తొ|మువర్గమును గరునతనమును కల రోమములతో 
కూడినవిగన్కు అధికముగన్వు మిక్కిలి అధిక మెన రకము -వీము లసీక ఇవి కలవిగన్వు 
దురద కేదము కళ్గుట మంటలు పాకము ఇవికలవిగను తొందరగ పుట్టి వ్యాపించి 
పగులునవిగను, తాపమును (కిములును కలవిగన్కు మేడిపండువంటి రంగు కలవిగను 

నుండు కష్టములు జ "దుంబరకస్టము అనబడును. 

మండలకష్టము. 

9 నే | 9 x5 a మూ! న్నిగ్గాని గుమాణ్యు త్పధవ గ్తిశ్లశ్ల స్థిరపీ నపర్యన్తాని శుక్ర 

రకావభాసాని శు క్షరోమరాజీపంత తాని బహుల బవాఅళు క్షవిచ్చిఆ 

(స్రావీణి బవా క్లేదకణ్డూకృమిణి నక్ష గతిసముకైనళేదీని _పరిమణ 
లాని మణ్జఅకుఫాసీతి విడ్బాత్ i121 

అ॥ దట్టముగను బరువుగను, ఊబ్బినవిగను నునుపు శాకిన్యము ఉబ్బు ఏనితో 
కూడిన అంచులు కలవిగను "తెలుపు లేక ఎరుపురంగుకలనిగను, ఎరనిరోమములు కలవి, 

గను మిక్కిలి అధిక మెనట్లియు తెల్టగనున్నట్టియు జిగురుగ నున్నట్టియు (సౌవము 

కలవిగన్వు శ్లేదము దురద [క్రిములు ఇవి అధికముగ కలవిగను, మెల్లగ పుట్టి వ్యాపించి 
పగులునవిగన్యు, గుండముగ వ్యాపించునవిగ ను నుండు కష్టములు మండలవస్థ్రము 

లనబడును, 

బుమ్యజివ్యాకుష్టము. 

_ మూ వరుపాణ్యరుణవర్లాని బఅహిర నః శ్యావాని నీఆవీత ఈ 

(మావభాసాన్యాళుగ తీసముతానా న్యల్పక ణూూవేదకృమిోణి జావా భే 

దని సోదకబహులాని ళూకోపవాత్ వమ వేదనాన్యుతృన్న మధ్యాని 
తనుపర్యన్తాని కర్కశపిడకాచితాని దీ ర వరివాణలాని బువమ్యజిహ్వోళ్ళ 
తీని బుమ్యహ్వాసీతి విద్యాత్ 1 18 ॥ 

అ॥ పరుషముగను, ఎరగ న్కు లోపలను వెలుపలను శ్యావవర్షము కలవిగను,, 

సీలవర్షము పీత్రవర్షము తామవర్ష్యము ఇవికలవిగను, తొందరగ పుట్టి వ్యాపించునవిగ న్యు 
మరదు క్టేదము, కియులు ఇవి స్వల్చ్బముగ కలవిగన్కు మంటలు నొప్పులు పోట్లు, 
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పాకము ఇవి అధికమగకలవిగను, ముల్లుతోపొడిచినట్లు బాథ కలవిగను, మధ్య ప దేశ 

మునందు ఉబ్బినవిగను నూత్న శ్రిమాన అంచులు కలవిగను, కఠినమెనపిటికలచే 'వ్యాపింవ 

బడినవిగను, పెష్టవియగుమండలములు కలవిగను, లేడినాలుకవంటి ఆకారముకలవిగను, 

నుండు కష్టములు బుష్యుజిహ్వకుష్టము లన బడును, 

పుండరీక కష్టము. 

మూ॥ ళుక్షతకావభాసానిర కృ పర్యన్నాని రక్ష్రరాజీసంత తాన్యు 

'ల్సేదవని ని బవుబహలర క్షపూయలనీకాని కణూకృమిడాహ పాక న 

న్యాళుగతినము క్రాన భేదీని పుజ్జరీకసలాశనంకాళాని వుజ్జరీ కాణతి 

విద్యాత్ 1141 

అ॥ కెలుఫును ఎరువును కలవిగను, ఎ్మరనిఅంచులు కలవిగను, వారని లేఖలు 

కలవిగన్కు ఉబ్బినవిగను రకృము -చీము లసీక ఇవి మిక్కిలి అధికముగ కలవిగను, 

దురద (క్రిములు మంటలు పాకము ఇవి కలవిగను, తొందరగ పుట్టి వ్యాపించి పగులు 

నవిగను పద్మ పుశేకలతో సమానముగనును.౦డు కష్ట సములు పుండరీకపన్ద ము అనబడును, 

సిధ్గకుస్ణము. 

మూ! పరు పొరుణవిళీ నబహి _స్తనూన్య నృ న సెగ్ధాని శు కృరకావ 

భాసాసి ఉహూన్యల్ప చేదనాన్యల్పకణ్టూ దాహ పూయ లసీకాని లఘు 

సముశ్థానాన్యల్న భేదకృమిోణ్య లా బూవువ్పనలకా శాని సిధకుష్మానేతి 

విద్యాత్ |15॥ 

అ॥ కాఠిన్యము ఎరు ప్ప విడవోవుచున్నట్టుండుట వీనితోకాడిన వెలుపలిచర్శము 

కలవిగన్కు లోపలదట్టముగను, తెలుపు లేక ఎరుపుకలవిగను, ఆెనీకముగన్కు బాధ 

దురద మంటలు చీము లదీకఇవి స్వల్ప ముగ కలవిగను, సూత సము వ్యాపించునవిగను 

'పగులుటయు క్రీమలును అల్పముగ కలవిగన్కు సౌర (ఆనపు పువ్వులతో సమౌన 
ముగను నుండు కువ్యములు సిధ్మకుష్టము లనబడును. 

కాక కణకకుషుము. 

మూ! కాకణ న్మికావర్ణాన్యాదొ పశ్చాతర్యకు ప లిజ్లసమన్వి 
తాని పావీయసాం సర్వకుష్టులిజ్లసంభ వేనా నేకవర్లాని కశాకణ కాసీతి 

విడ్యాత్ ; ; ఆాన్యసాధ్యాని సాధ్యాని పునరిత రాణి ॥16॥ 

అ॥ తొలుత గురువిందగిం జయొక్క రంగుకలవిగనుండి పిదప సమ _స్తకష్ట్రముల 

యొక్క లక్ష ణములంకలవిగను, అంధువలన అనేక వర్ణములు కలవిగను నుండు. పపము 
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కాక ణకకుస్ట్రము లనబడును. ఇవి నుహాపాపాత్చుల'కే జనించును, అసాభ్య ములు? నుండును, ఇతేరకుష్ట ములు సాధ్యములుగనుండును, 
కువృములయొక్ష్యృం సాధ్యా సాధ్యవిచారణ ల ఉపషదవములు. 
నమూ తే తయతసాధ్యం, తతసాధ్య తాం నాతివర శే, సాధ్యం పునః క9చిడధ్యతామతివ ర తే కడాచిదపచదాళాళణ్ ;  సాధ్యాసీవా వషట్ కాకణకనర్ష్యా న్య చికిత్స ్రమానాన్యపచారతో వాదోమైరభివ్య ద్రమానాన్యసాధ్య తాముపయా న్ని॥ నాధ్యానామపి హ్యు వేకు ఇమా ణానామేపాం త జా ఇంసళోణితలనీ కాక్ థ శ్షేదసం న్యేదజూ; కను యోఒభిమూర్భన్ని; తే భకయ న్న స్తగాదీన్ దోషాః వునర్లూవ యన్న ఇమానుషదవాన్ పృథక్స ఎ్రథగుత్సాదయ ని | తే తవాతః శ్యావారుణవ్యర్థం పరుషతామవీచ్ల కాశ ప్రరాలశోవతోదశేపథుహ ర సంకోచామాస _న్తమృ సుప్తి భేదభడ్లాన్సొవి క్రి౭పునన్హావాన్వేదక్లేదకోథ కణూసా)వపాకరాగాగ్, వేపూ | త్వస్య శె సతత త్యద్టైర్యకట్డూ .గారవో ల్సేధోపస్నే పప లేపాన్సా, కృమయ స్త (గాదీంక్చతుంః సిరా; 

ముపద్భ)వాఃకుష్టీ నం స్ప్యృన్హన్సి తద్య థా ప నవణ ముజ్జభేదఃపతనాన్య జ్ఞా వయవానాం రృష్టాజ్వ రాతీసారదావా దార్భ ల్యా రోచశావిషాశాశ, తద్విథమసాధ్యం విద్యాదితి 119) _ 
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గింటిని నీరలను స్నా యువులను. మొంసములను చిన్న ఎముకలను తినును, అటి సమయ 
మున్క |సవించుట శరీరము (బద్దలగుచున్న ట్లుండుట అవయవములు జారిపోవుచున్న 
టుండుట దప్పిక జ్వరము అతిసారము తాపము దౌర్చల్యము అరో-చకము జీర్తముకాక 
పోవుట ఇవి ఊప|దవములుగ కల్లుగును, అట్టిదానిని అసాభ్య మెనదానినిగ తెలిసికొన 
వలయును, 

నమూ! సాద్యోయమితి యఃపూర్ణంసరో రోగమువేడ్ కే! 
నకించిత్కాలడూసాద్య మృత వీవావబుధ్య లే॥ యస్తు పాన 
రోగేభ్యో రోశేషు తరుణేషు' చ | శేవజం కురుతే సమ్యక్ స చిరం 
సుఖమశ్ను లే |! యథా స్వల్పేన యత్నేన ఛిద్యతే తరుణ స్తరుఃస 
పివాళిపవృద్ధ స్తు ఛిద్య లేఒత్మిపయత్నతః ॥ ఏవమేవ వికాశో౭_పి 
తఠుణస్సాధ్య తే సుఖమ్! వివృద్దస్సాధ్య లే కృణచ్బాద సాధ్యో వా౭_ వీ 
జాయే ॥2కి॥ 

ఆ॥ “ఈచ్యాధి ఏమియుచేయదు” అని ఉ"పేకీంచినచో నది కొంతకాలమునక 
చంపును. రోగములురాకండ జాగ్రత పడినను రోగములు కలిగినవెంట నే తగుచికిత్సను 
_పొందినను చిరకాలము సుఖముగ జీవించును. "లేత మొక్కను స్వల్చ్మపయత్నముచే 
ఛేదింపవచ్చును. అబే పెద్దదెనచో అధిక పయత్న ముచే ఫోదింపవల నీయుండును, 
అటుల నే వ్యాధిజనించిన వెంట నే సుఖసాధ్యముగ , నుండును. కాలాతి కమణ మె వృద్ధి 
నొందినచో కష్ట.సాధ్యముగగాని అసాధ్యముగ-ాని అగును, 

అధ్యాయస౦గహము. : 

“మూ! సంఖ్యా (దవ్వాణి దోషాళ్ళు పేతవః పూర్వలతు.ణమ్! 
రూపాణ్యుపద)వాళ్ళోక్తాః కుప్తానాం కౌస్టి కే పృథ ॥ 24 ॥ 
| ఇత్యగ్ని వేశకృ కే త స్త చంకపితిసంస్కృృ తే నిదానస్థానే 
కుహ్షనిడాసం నామ పళ్ళమో౭2_ధ్యాయః॥ . 

. ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోప నామకక్ళష్ణ మా ర్తి శా న్నీ, |ప్రణీతంచెన -చరకదీపిక 
యనెడి చరకసంహితావ్యాఖ్యానమునందు కష్ట నిదానమనెడు 

. పంచమాధ్యాయము ' సమౌ ప్టము, 
+ ' 

' ' 

es 



షభ్బాధ్యాయను 

మూ! అఫాతశ్శోషనిడానం వ్యాఖ్యాస్యామః 119 

అ॥ విమ్ముట శోషనిదానమును వెప్పబోవుచున్నాము. . + 

మూ॥ ఇత హ స్మావా భగవానా(కేయః 121 

అ! అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పెను. 

రాజయక కారణములు. 

మూ! ఇహ ఖలు చత్యారి శోవస్యాయతనాని | తద్యథా-సా 

హన, సంధారణం, తయో, వివవూశనమితి ॥8॥ 

అ॥ సాహసము వేగధారణము ధాతుతేయ విషమౌళనము అనునీనాలుగును 

రాజయత్మువ కారణములుగ నుండును. 

సాహాసికయ తు శ వివరణము, 

నూ! తతి యదుక్తం సావాసం శోసస్యాయత నమితి తదను 

వ్యాఖ్యాస్యామః - యదా ఫపురుబోదుర్చలో హి సన్ బలవతా సహ 

విగృస్లోతి, అతిమహూతా వా ధనుపా వ్యాయచ్చతి, జల్ఫలి వా౭_స్య 

తిమా(తం, అతిమా[తం వా భారముద్వహతి, అపు) వా ప్లవతే 

వాతిదూరం, ఉత్సాదనపదాఘాతనే వా౭ తి పగాథమా శేప తే, అతి 
(కృషం నా౭ధాగనం |దుతీమభిపతతి, అశివాన్య లే వా౭న్యద్యా( 

కించి చేవఠవిధం వివమమతిమా(తం వా వ్యాయామజాతమారభ తే 
తస్యాతిమా లణ, కరుణా ఉరః తణ్య తే; తస్యోరః వమతముషష్టన లే 
వాయుః, స త తా”వస్థితః శ్లేప్ళాణమురః స్థముపసంసృజ్య శోవయన్ 

వివారత్యూ ర మధ స్పిర్యక్చ; యోఒఖ్చ స్తస్య శ్రరీరసంధీనావిశతి, లేనా 
స్య జృమ్మా౭_బ్ఞమర్గో' జ్యర శొపజాయ లే; యసా గమాశయమునై తి, 

తేనాస్య వర్శో భిద్య లే; యస్తు హృదయమావిశతి, తేన రోగా భవ 
నుర ప్యాఖ యో రసనాం, లేనాఒస్యారోచకళ్చ; యః కణ్ణర (పవ 
ద్య శే, కళ్టుస్తేనోద్ద్యంస్వ లే స్వరశ్చావనీదతి; యః పాణవహాని 
సోతాంన నేతి, తేనశ్యాస ప్రతి శ్యాయళో ఏపజాయలే; శిరస్య 
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సతిష్థతే, శిరన్నేనోవహాన్య తే; తతః తణనాచ్చసోరసో విషమ 
గతిత్వాచ్చ వాయో;కణ్ణస్య చొ ద్ధ్వ్యంసనాత్కాసః సతతమస్యసంజా 

యల స కాసప్రసం గాదురసి కుతే శోణితం ప్లీవతి, శోణితాగమా 
చ్చాన్య దౌ ర్రన్య్యముపజాయ లే) నవమేతే సాహసపిభవాః సాహనిక్ర 
ముపద్రివాః స్పృళ్ద న్ని; తత; సోఒపఫ్యుపశోవవై ర్నేతెరుపద౦వైరుప 
దుతః శృనై: శనై వుపశుష్యుతి। తస్నాత్పురుపో మ*మాన్ బలమా 
త్శనః సమిాత్ష్యు తదనురూ పాణి కరా్టాళ్యారభేత కరుం, బలసమా 
థానం హి శరీరం, శరీకమూలశ్ల్చ్స పురువ ఇతి (క్లో! సావాసం వర్ణ 
యేత్కర గ] రతుళ్షువితమాత నో! జీవన్నై పురుష స్త్యిష్టం కర ణః ఫల 
మశ్ను తే 15 | 

అ॥ సాహ'ససమువలన రాజయక్ష శ్రకలుగు విఫమును చెప్పుచున్నాము, దుర్చలు 
డుగనుండి బలవంతునితో మల్హయుద్ధము చేయుట, అతి భారమగుధనుస్సును ఉపయో 

గించుట్క అధికముగ మాట్లాడుట, మిక్కి_లిబరువును మోయుట్య, నీటియందు వాల 
దూరము ఈదుట్క గాథఢమెన నలుగుడును పొదాఘాతమును చేయించుకొనుట, 
మిక్కి_లి దూరమగు మార్షమును తొందరగ పరుగెత్తుట్క "దెబ్బలు తగులుట్క, ఇంకను 
ఇట్టి విషమ్మమెనట్టియు అతిమౌ త్ర మెనట్టియు పనులనుచేయుట వీని చే వకుఃస్థలమునందు 
క్షతేము కలుగును. అట్టివ కశస్థలమును వాతము పొంది అచ్చట నున్న _కేష్మముతోకలిని 
దానిని ఎండింపచేనీ ఊస్ట్వాథ _సీర్య గ్భాగములయందధు 'సంచరించును.. అట్టివాతము 
యొక్క _ శరీరసంధులనుపొందిన అంశముచే ఆవలింతలు ఒడలునొప్పూలు జ్వరము 
ఇవియు, ఆమౌళయమునుపొందిన అంశముచే మలము అధికముగ 'వెిడలుటయు, హృద 
యమును పొందిన అంశముచే ఊరోవ్యాధులును, నాలుకను పొందిన అంశముచే తరు 
చియ్ము కంఠమునుపొందిన అంశముచే కంఠముచెకుట స్యరభంగము ఇవియు, (పాణ 
వహాసోతస్సులనుపాొందిన అంశముచే శ్వాస (పతిశ్యాయము ఇవియు శిరస్సును 
పొందిన అంశముచే శిరోచాధయు కలుగును. వక్ కస్టలము క్షతము నొందియుండుట 
వలనను వాతము విషమగమనము కలిగియుండుఓ వలనను, కంఠము ఇెడియుండుట 
వలనను ఎల్లప్పుడును దగ్గు వచ్చుచుండును. దగ్గుచుండుటవలననుు, వక్షః స్థలము కత ము 
నొందియుండుటవలనను ర క్త ము నుమియుచుండును. ర క ము నుమియుచుండుటవలన 
నోటియందు దుర్గంధము కలుగును. సావాసకృత్యముల నాచరించుటవలన కలిగిన 

ఈ ఊపద్రవములచే మనుజుడు |క్రన| క్రమముగ శీణించును. ప్రురుషునన శరీరమును, 
శరీరయనక బలమును ఆధారము నుండును. అందువలన బున్దెమంతుడగువాడు తన 
యొక్క. బలముననుసరించియే పనులను చేయుచుండవలయును, తనయొక్క జీవిత 
మును కోరిన మనుజుడు సావాసకార్యములను చేయరాదు. జీవిం దియున్నచో అనుకూల 
యెన కర్మఫలమును, పొందవచ్చును. 

# 



4 చర్మక సం హి త 
మున 

వే శధారణజయమ్మ వివరణము. 

మూ॥ అథ సంధారణంకోషస్యాయతనమికియదు_ క్షం తదను 
వ్యాఖ్యా స్యామఃణాయదాపురు పో రాజసమోాే భదృసమూాడ వా 

గురోరాగపాదమూలేద్యూ తసభమన్యంసతాం సమాజం తీ మధ్యం 

వా౭నుపివిశ్య యానై ర్వాఒవ్యు చ్చావ దె క్లచ్చన్ భయాత్ 
పిసంగాత్ హేీమత్త్యా | దృణత్యాద్యా నిరణద్భ్యాగ తాని వాత 

మూతిపుఏపాణి, తదా తస్య సంధారణాద్యాయు। పికోపమాప 

ద్యలే; స పకువితః పీ వీ త్రశ్లెపా ప్మాతా సముదీర్యో ర్వమధ _స్తీర్యక్ చ 

పిహారతి; తతశ్చాంథవిశే శేషేణపూర్వవచ్చరీరావయవవి శేషం (పవిశ్య' 

ఛభూలు జనయతి, భిన త్తి పుగీషముచోహయతి వా, పార్శ్వే వాతి, 

రుజతి, అుసౌ చావమృద్నా రి, కలా ముర శ్భావధమ3, విరవ్లో ఎప 

హృస్గి. కాసం శ్వాసం జ్వరం స్వర భేదం ప్రతిశ్యాయం చోపజనయతి; 

తతః సో ప్యుపకోవణై శేశై తైరపద్శివై రు పదుతః శనై? శనైరుప 

శుమ్యతి। తస్మాత్స్పురుపో మకిమానాత్మనః శరీరే సేవ యూగన్షేమ 
కచేషు పయ ేత; జ్ఞరీరం వహ్యాస్య మూలం, శరీరమూలశ్చ పురుషో 
భవతీతి॥క్లో॥ సర్వమ న్యత్పరిత్యజ్య శరీరమనుపాలయీత్ | తదభావే 

హీ భావానాం సర్వాఖావః నరీరిణామ్ ॥7॥ 
ఈ వేగ ధథారణమువలన రాజయమ్మ కలుగువిధ మును చెప్పుచున్నాము. రాజ 

సమిపము యజమౌనసమిపము గురుసమిపము జూద-ాం (డమధ్య సత్పురుషులమధ్య 
స్రలమధ్యయానములు వీనియందుండుటవలన-గాని భయమువలన"గాని మాట్లాడుచుండుట 

వలనశాని నీగ్గువలనగాని రోతవలనగాని వాతమాత౦) ప్రరీషములయొక్క వేగములను 
అరికట్టినచో “వాతము (పకోపించును, అట్టివాతము పిత్త శ్లేష ష్ముములను ఈ దేకము 
నొందీంచి ఊర్థ్యాభ స్తీర్య గ్భాగములయందు. సంచరించుచు పూర్వ మునందువ లె నే 

అంశాంశవి శేష. ము"దే ఆయా అవయవములను పొందును. శూలను కలిగించిను. ములమును 
అధికముగ వడలిం-.3ను. లేక ఎండింపచేయును. పార్ళ్వ ముల యందు కింక్కి_.లిబాధను 
కలిగించును. అంసఫలకమును. వీడీంచును. కంళమును. . వక్షఃస్టలమును పూరిం చును, 
రస్సునందు బాధను కలిగించును, కాస శ్వాస జ్వరము , స్వర భేదము ఒడిసెము వీనిని 

కలిగించును. ఈ ఉప ద్రవనులచే మనుజుడు (క్రమముగ కృళించును, కావున బుద్ది 
థె నుంతుడగు' మనుబుడు తనయొక్క 'శరీరయోగ త్నేమకరములగు విప'నములయం౦దే 

విశేషించి (ప్రయత్నము చేయుచుండవలియును. దీనికి శరీరము, ఆ ధ్ధారవ గ నుండును, 
శరీరమునకు అత్మ ఆధారము” నుండును. శరీరము. లేవన్నచో ఏమియు. లేకండును, 
కావున ఇతరములన్నిటిని విడిచిన పెట్టి శరీరమును రఖ్నీంచుకొనవలయును. 
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ధభాతుక్షఉయజయశడ్. శ్రవ్వ రణము. 
మూ! క్షయ; శోవస్యాయత నవితి యదుక్తం తదనువ్యా 

ఖా గ్యామః--యదా పుగుహోఒతిమూ(తం శొకచినాపరీతపృూదయో 
భవతి, ఈర్ష్య త్క-భ్ధాభయకోధాదిభిర్వాసమావిళ్య తే, కృశో వా 
సన్ రూ [కాన్న పానసేవీ భవతి, దుర్చలపకృతిరనాహారో౭ల్పా హరో 
బో౭_2 సె “తోద తస్య హృదయస్తాయిో రసః శయము పె తి,స 

ర్షాత్పస కృభావః ,క్ర్రీవ్వతిపంసజ్ఞమారభతే, తస్యాతిప్రసడ్లా చేతః 
మయమునై తి; తుయమపిచోపగచ్చతి రేతసి యది మనః త్రుభో 
వై నాస్య నివర్శ తే, అతిపివర్శత వవతన్య, చాతిప్రణీతసంకల్పస్య 
మైథునమాపద్య మా నస్య శుకం న పవర శే అతిమాతో) పక్షీ ణ 
తాత, ; అథాస్య వాయురాాయ చృనూనపసై్ర్యైవ ధమనిరనుప విజ్య 
కోణిత వాహినీభిస్తాభ్యః శోణితంపిచ్యా వయతి, తచ్చుక)కయాచ్చు 
కమాేణ శోణితం పివర్తే వాతానుస్ఫత లిజ్ఞ)౭; అథాస్య. 
శుక 9క్షయాచ్భ్చోణిత సవ రనాచ్చ ' సంధయః శిధిలీభవ న్ని, రామయ్య 
ముపజాయళలే, భూయః శరీరం డార్భల్యమావిశతి, - వాయుః పికోప' 
మాపద్య తే; స (ప్రకుపితో౭_వళికం శ్రరీరమనుసర్సన్ పరిశోహమయతి 
మాంసకోణికే, పిచ్యావయతి . శ్లేవ సీతే, సంరుజతి పార్శ్వే, 
వావగ్భష్ణోత్యంసా, కల్టుముద్ధ్వంసయతి. విర్ర శేప్మాణము్లి త్య 
పిపూరయతి. గ్రైమ్మణా, సంధింళ్చ, ప9వీడయః౯ా కఠ త్యబృమర్ధమరో 
చకానిపాకా ఇ, పిత్త రెపో క్షే శాత్ప్ర)తిలోమగ త్యాచ్చ వాయు 
రర కాసంస్వర భేదం ప్యతిళ్యాయం చోపజనయతి; తతః సోఒప్పు 
పక్ లె న్నేతె రుపదుంతః శనైః శనై రుపళువ్యుతి | తస్మాత్సురుపో 
మలిమానాత్శనః శరీరతునురకున్ శ్వ కోమనురశ్నేత్; పరా హ్వేపా 
ఫలనిర్వృ తి రాహారస్యేతి ॥శ్లో'॥ ఆహారస్య పరం ఛామ శుక )ఆ తేద 
త్యుమాత శో! అయే వ్యాస్య బహూన్ రోగాన ణం వానియచ్చతి॥ 

అ॥ ధాతుషేయవలన రాజయత్న శ్రీ క లుగువిధ మును చెప్పూచున్నాము, దుఃఖము, 
చిక]: ఈ ర్య, వేడుక భయము, కోపచ్సు “కృశంచినవాడి రూశయమెన 7 అన్నపా 
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నములను నేవించుట, దుర్భల। పక్చతికల వాడ ఆహారమును సేవింపకుండుట లేక 

స్పల్పముగ సేవించుట వీనివలన హృదయమునందుండురస సము శీణించును, రసము 

&ీణించుటవలన మనుజుడు కృళించును. అట్లిసమయమున చికిత్సింపకన్న చో చెప్ప 

బోవుయత్ము కలుగును. పురుషుడు అధిక సంతోషముచే _స్ర్రేలయందు. ఆస కి. క్కిగల వా డె 

అధికమెథునమును చేయుటవలన శకము క్షీణించును, కకముక్షీ ణించినను వాని 
యొక్క మనస్సు స్త్రీలనుండి మరలక అధికముగ నే (పవర్తి రించుచుండును. అధికేచ 

కలవాడై మైధునముచేయుచున్నవానికి శకము మిక్కిలి కీణించియుండుటవలన 
(పవ ర్శింపదు. అట్టు మైెథునముచేయుచున్న వానికి వాతము ర క్రృవాహకములగు 
ధమనులను పొంది ఆ 5 ధ్ర మనులనుండి ర కృమును వెడలించును, శుక్రము కీణించియుండుట 
వలన ఆర కము వాతల క్ట ణములతోగూడి కుక మార్దముద్యారా బయలు నెదలును. 

శుక్రము క్షీ తంచుటవలనను ర కము (పవ ర్తించుటవలనను వినియొక్క_ సంథులు ణల 

మును పొందును. రౌక్న ముకలుగును, శరీరమునందు ఇంకను చౌొర్భల్యము కలుగును. 

వాతము (పకోపించి స్వాధీన మెన శరీరమునందు వ్యాపించి మాంసమును రక్తమును 
ఎండింపచేయును. కఫపి త్రములను సృవింపచేయును. పార కములయందు చాధను 

కలిగించును. అంసఫలకమును పీడించును. కంఠమును చెరచును.. కఫమును,బేకము. 
నొందించి ఆకఫముచే శిరస్సును వూరించును. ,సంధులను పీడిం" చును. ఒడలునొ పూలు 

అరోచకము జీర్ణము కాకుండుట వీనిని కలిగించును. పి తృశ్లేహ్మమలు ఊబేకము 

నొందుటవలనను, వాతము విలోమగతినొందుటవ్వలనను జ్వరము ' కాస స్వర భేదము. 

పడిసెము ఇవి కలుగును. అట్టి మనుజుడు ఈ ఊపదవముల"ే (క్రమ క్రమముగ కృళశిం 

చును. కావున బుదిమంతుడగు మనుజుడు తనళరీరమును రక్నీంచుకొనుచు శు క్రోమును 

రక్నీంచుకొనవలయును. శుక్రము ఆహారమునకు శ్రేష్ట మైనఫలముగ నుండును. శకము 

ఆహారముయొక్క_ (శేస్థ్ర మైనఫల్లము, కావున దానిని రక్నీంచుకొనవలయును. శుక్రము 
తీణించినచో అచేకము.లెన రోగములుగాని మరణముగాని కలుగును, 

వివమాశ్లనజయక్షు వివరణము 

_మూ॥। విషమాశసం శకోషస్యాయతనమితి యదుక్కం, తదను 
వ్యాఖ్యాస్యామఃయదడా పురుపఃపానాశ నభత్యు లేహ్య్యోప యోగాన్. 

(పకృతిక రణసంయోగ రాశి దేశ కాలోపయోగ సంస్థ్రోపళ్టయవిషమానా 

సేవతే, తదా తస్య వాతపి త త్తశప్మాణో "నె వై వమ్యమాపద్య నే నే, తే 

విషమాః క రీరమనుప పసృత్య యదా సోతసామయనముఖాని ప వతి 

మ వరీజడవోరాయశే భూయిష్టం నాన్య స్తథా శరీరధాతుః, 

న ఫురీషోపష్టమ్భాద్వ రృ రయతి, తస్ఫాచ్భుమ్యతో విశే పేణ ప్ప్రరీష 

మనుకత్యం, తథా స ర్వేషహామత్య కృత దుర్చలానాం; తస్యానాప్యా 



నిదానస్థానము 51 

య్యమానస్య ఏిపమాళ్ట్ళనోపచితా దోపాః పృథక్స్టృథగుషదవై ర్యు 
| + 
రువ . ద్ద జవు రం వాన్ భూయః వ్టరీరముపశ్ పయ స్తి; తత వాతః శూలముజ్జ ద 

అధ సం ఆడ అద అష కల్గాద్ధ్వంసనం వార్ళ్యసంరు జనమఠిసావమ గనం స్వత భదం (పతిశ్యా 

యం చోపజనయతి, వి తం పున శ్ర్వరమతీసారమ స్తగాహం చస కాస 
OUR = శ ౧ 

పసజ్ఞాదురసి తలే శోణితం పీవతి, శోణితగమనాచ్చాస్య చార్భ 
అ్యముపజాయ తే; వవమేశే విషమాశనోపచితా దోపా రాజయ 

Tee Rea అటు a అక వ్యాణమభధీనిర్వర్శయ న్ని ;స్మతె రుపశోవ తై రుపదివై రుపదుితేఃశ్తనై_ః 
శృనై రుపళువ్యుతి; తస్నాత్పురుషో మతిమాన్ పికృతికరణసంయో 

రాశి దేశ్డ కాలో పయో సంస్టోపకయా దవివమమా హారమావా రేదితి | 
శో! హితాళీ స్యా నిశా శీస్యా త్కాలభోజీ జి తేన్టి యః! పశ్యన్ 
రోగానహూన ్ క- బాను ప్రద్ధిమాన్విషమాశ నాత్ 1121 

౬ 

అ॥ విషమౌళనజయశక్ష్న శ్ర కలుగువిభ మును చెప్పుచున్నాము. (పకృతి సంస్కా_ 

రము సంయోగము (పమౌణము చేశము కాలము ఉపయోగనియమము ఉపయో క్త 
వీనిచే విషమము.లెన ఫావము ఆళనము భత్యుము. లేవ్యాము అనెడి ఆహారములను 
సేవించినచో వాతపి త్త శ్రేష్మములు వై షమ్యమునుపొందినవై శరీరమునందు వ్యాపీంపక 
సోంతోమార్షములయొక్క_ ముఖములను అడ్డగించియుండును. అప్పుడు భుజింపబడిన 
ఆహారమంతయు తరుచు మూత్ర పురీషములుగ-నే పరిణమించును. ఇతరళరీర ధాతువులుగ 
పరిణమింపదు. అట్టిపురుషవుడు పురీషముయొక్క_ _,బలమునే . ఆధారముగ చేసికొని 
యుండును, కావున కృశిం-చినవాడు విశేషించి పురీషమును రఖ్నీంచుకొనవలయును. 

మిక్కిలి కృశించి దుర్చులులుగనున్న అందరును ఈవిధముగ నే మలమును రక్నీంచుకొన 
వలయును. విషమౌళనముచే వృద్ధినొందిన దోషములు సరిహమైనఆహారపరిణామము లేని 
వానికి తమతమడాప| దవములతోకాడి శరీరము నింకను శోషింపచేయును. వానిలో 
వాతము___ళూల ఒడలునొప్పులు కంఠము చెడుట పార్గములయందుబాధ అం'నఫలి 
కముఎండింపబడుట సర్వ భేదము పడిసెము వీనిని కలిగించును. పి త్రము __ జ్యరము అతి 
సారము ఆంత సాపము వీనిని కలిగించును. కఫము__పడిసెము శిరస్సుబరువుగనుండుట 
దగ్గు ఆరోచకము వీనిని కలిగించును. దగ్గు అధికముగ వచ్చుటవలన వవ: స్థలము 
తృతము నొందును. అందువలన ర_క్టమును డమియును. ర క్రమువెడలుటవలన దొర్చ 
ల్యము కలుగును. విషమాహారముే వృద్ధినొందిన దోషములు రాజయత్మేను ఈవిధథముగ: 

కలిగించును. ఈఊప|దవములతోకూడిన మనుజుడు (క్రమక్రనుముగ  కృశళించును. 
"కావున బుద్ధిమంతుడగుమనుజుడు (పకృతి సంస్కారము. సంయోగము (పమా 

ణము దేశము కాలము ఉపయోగ నియమము ఉసయో క వీనిచే విషమముకాని ఆహార 
మును ' సేవింపవలయును. విషమాహారమువలన క ష్ట్రమ్ములెన అ నేక వ్యాథులు జనించును. 
శావున జితేం దియుడై హీతాహారమును మితముగ సకాఖమునందు “సేవింఫవలయును, 



ద్ధి చరశన౦హిత 

మూ! వవమే ల్తెళ్ళ ఎతుర్భి,కో వస్యాయత ఎనెరభ్యో పనేవి తె ర్వాత 

పిత్త చేపా శః పికోపమాసద్యన్తే తే పికుపితా నానావిిధెరుప 

దివైః శరీరము ఫశోషయ ని; తం సర్భరోగాణాం కష్టతమత్యాదా)జ 

యమా ణనూాచక్షు లే భిషజః యసా శ్వ పూర్యమాసీద్భగ వత్యే 
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అ॥ యత కారణములగు ఈ నాలిగింటిని అధికముగ  నేవించుటచే వాతపిత్త 

“శ్లేష్మములు ('పకోసించి అనేక విధములగుఉటష్మదవములను కలిగించి శరీరమును కృళశింప 

వేయును. ఈవ్యాథి అన్ని వ్యాధులక 0కు కస సాథ్య మైనదగుటవలనన్సు పూర్వ కాల 

మున నమత రాజగు చం(దునికి కలుగుటవలనను దీనికి రాజయక్షు అను పేరువ-చ్చినది. 

యక్ష శ్రపూర్వరూపములు 

_ మూ। తస్యేమాని పూర్వరూపాణి భవన్తి; తద్యథా---ప్రతి 

శ్ర్యాయః తవథురభీత్లం శైమ్మప్ళనేకో ముఖమాధుర్యమనన్నా భి 

లాసోఒన్న కా లేచాయాసో దోషదర్శనమదోపేష్వుల్పదోయేము వా 

పాలో )దకాన్న పానసూపోపదంశపరివేశ శేషము భు కృవతో హృల్లాస 

స్కథో లేఖన మాహారస్యా న్న్వరాన్న రాముఖఫ్య పాదయోకశ్చశో షః 

పాణ్యోశ్చావేకణమత్య ర్థమన్ష్ ? శ్వేశావభాసతా చాతిమా త్రం 

భాహో(ః పమాణజక్టా సా న్రీకామ తా=తిఘృణిత్వ ౦బీభత్సదర్శన తా 
చాస్య కాయేస్వ ప్నే చాఖీక్షుం దర్శనమనుడకానాముదశళ స్థానాం 

శూన్యానాం చ (గామనగరనిగమజనపదానాంశుష్క-దగ్గావభగ్నానాం 

చవనానాం కృకలాసమయూర  వానఠళుక సఠ్స కాకోలూకాదధిఖిః 

సంస్పర్శనమథిరో హణం వా యానాంచాశో ప్లఖరవశా హాః కేళాస్థ్రి 

భస్టృతుషాళాజ్డ రరాశీనాం చాధిరోవాణమితి . శోషపూర్వరూపాణి 

భవ న్రి114॥ న్ 
అ పడిసెము ఎల్లప్పుడును తుమ్ములువచ్చుట్క కఫమును ఉమియుట్క నోరు 
య్యగ నుండుట, అన్న మునందిస్థ ము లేక పోవుట, భుజించునప్పుడు ఆయా సముక లుగుట్క, 

దేపరహీత మైనట్టిగాని స్వల్పదోపషముకలిగినట్టి-గాని పాత్రలు ఉదకము అన్నము 

పప్పు పిండివంటలు పచ్చళ్ళు వీనియందు మలినమున్న ట్లుక నిపించుట, భుజిం చినవెంట నీ 

నోటనీరుకారుట్క, భుజించిన ఆహారము వమనరూాపమున' బయలు వెడలుట్క అప్పుడ 
ప్పుడు నోరును పొదములును ఎండుచుండుట్క ఎల్లప్పుడును చేతులను చూచుకొను 
చుండుట్క నేత్రములు తెల్లగనుండుట్క బాహువులను. కొలుచుకొనుచుండుట, = స్తా 
యందు. అధికమగుకామము కలుగుట్క తిరస్కా_రభావము. కలుగుట్క ళరీరమునందు 
భీభత్స భావము, ఉదకరహిత మైన. తటాకములను, చూచినట్లును ళూన్యము లై న గ్రాము. 



"నిజానస్థానము. .. శరీ 

ములు నగరములు. పట్టణములు. ..ఫాల్టెలు :వనిని చూచినట్టును ఎండినట్టియు మండుచున్న 
టియు విరిగిపోయి నట్రీయు వనములను చూచినట్టును తొండ చేమలి కోతి చిలక 
పాము "కాకి నుద్దగూబ వీనిని 'తాకినట్టును ఫసజ్టము జం ళు గాడిద పంది వీని నెక్కి 
(ప్రయాణము. చేయుచున్నట్లును వెం|టుకలు ఏముకలు బూడిద ఊక నిప్పు వీనియొక్క్ల 
రాశి నెక్కి నట్లును స్వప్న ముక ల్తుగుట ఇవి రాజయతమ్మక పూర్వరూపములుగ నుండును, 

యత శ్రముయొక్క_ వకాదశ్లలక్షుణములు 
మూ! అత డోర్ధ్య మేకాదళ రూపాణి తస్య భవసన్సి; తద్య థాం 

వీరస్త; [పత్పూఠణం కాసః శాసః స్వరభేద! శైమ్మణళ్ళ క్ష గనంశోణితప్పివ 

నం పార్గ్వసంరజనమంసావ మర్లో జ్వరోజతీసారస్త స థా౬రోచక రితి। 
అ॥ పిదప శిరస్సు వూరింపబడినట్టుండుట, కాసు శ్వాస స్వర భేదము నష్టము 

నుమియుట, ర _కృమునుమియుట, పార్భ్య్యములయందు బాధ్య అంసఫలకము పీడింప 
బడుట, జ్వరము అతిసారము, అరుచి అనెడి పదునొకండులక్షణములును కలుగును. 

సాధ్యా సాధ్యవిజారణ 

వమూూ॥ త తా9ంపరతే ఇమాక సకోణితో " బఆవానజా తారెన్ట: 
సరె మ్వైరవిక్ వలి శైరుపదు)తః సాథ్యో జయః జలవర్థోప చితో హి 

నల్ ్రవధల్య “కావుం జహులిజ్లో2 ప్యల్పలిా వవ 
మ 'నృవ్యః. భుర్భ్బలం త్యతిశీ అమాంసళోణితమల్పలిజ్బమప్యజా తాపన 

మవి బహులీిజ్ఞ మేన జా'తారిప్ట మేవ విధ్యాత్ , అసహు ఆకా; + ద్వా భె 

షధబలస్యం తం పరివ ర్రయేజ్ ; శ్షకోన హి పాగికుర్భవ న్య రీప్రానీ 
అనిమి త శ్చారిష్టపా) దుర్చావ ఇతి॥161॥ 

అ॥ యమ్మ 'సమ_స్థలచణములతో కూడిలమూన్న ను. రో” శ్షీణింపనిర క్రమౌంస 
ములుకలవాడుగను బలనంతుడుగను అరిస్ట్రలతే ఇ ముల్లు భేనివాడుగను నున్నచో, | సాధ్య 
ముగ నుండును. బలవర్షయు_క్రడగురోగి వ్యాధియొక్క_యు .కెషధముయొక్కయు 
బలమును సహింపగలడు. అందువలన "సమ _స్టల కేణములున్న ను. _సుఖసాధ్యముగ 
నుండును, దుర సృలుడుగను మ్మీణించినర. .క్షమాం సములుకల వాడుక ను. నున్నరోగి వ్యాఖి 
యొక్క_యు కు జాపభధముయొక్క_యు బ బలమును 'సహీంప లేడు. అందువలన స్వల్పల క్ష 
ఇములుడ ౦డి అరిస్థల క్షణములు లేకున్నను వ్యాధి ఆసాధ్యముగ నే యుండును. అరిష్ట 
ములు. శారణముకేతండన చే త ణకాలములో 'జనించును, . 

అధ్యాయసంగ్గ? కాము .. 

లైన చ లొజ్షం.. శయం ళో 'య్యూయథ్యశే. 1 
పూర్యర్లూనం చత తే! తన సకాజ్ఞః కళ్తుము ర్యతి.171... 

( 



54 చరకస౦హిత 

అష అదు అడు 

_ ఇత్యగ్ని వేళకృలి త్తే చరకపితిసంస్కృ తే నిదానస్థానే 

శోపనిదానం నొమ పబ్టో౬భధ్యాయః। 

ఆ|| ఈ ఆధ్యాయమునందు యక్ష స్రయొక్క్క_ చాతువ్రులును, లక్ష ణములును, 

పూర్వరూపములును చెప్పబడినవి, 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోప నామకకృన్ల మూ ర్వి శా నీ ప్రణీకం బైన చరక
 దీపిక 

యనెడి చరకసంహి తావ్యాఖ్యానమునందు శ్లోషనిదానమనెడు 

_ షస్టాధ్యాయము సమా పము. 
© 

వాటి 

. 

టి 

సప్తమాధ్యాయము 

మూ]! అథాత ఉన్నాదనిదానం వ! ప్రఖ్యాసార్టనుః 1111 

అ॥ పిమ్మట ఉ న్మాదనిదానమును ఇెప్పబోవుచున్నాము. 

'మూ॥ ఇతి హ గ్నాహ భగవానా త్రయ $12॥ 

ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పెను. 

ఉన్నాదభదములు. 

మూ! ఇవా ఖలు పఖ్న్చోనా డౌ భవ న్ని, తద్యభా- వాత 

పి త క్రప్టగ్నా పాతాగన్తునివితాః। 
DD: జాతి అలాని 

ol వాతో న్మాదము పిత్తో'న్మాదము కఫోన్మాదము సన్ని పొతోన్మాదము 

ఆగంతుజోన్మాదము అని ౮ న్మాదహు అయిదువిధములుగ నుండును, . 

దోవజోనా శ్రదకారణములు = సం పాపి 

నూ! తతి దోవవిమత్తాశ్చత్వారః పుగుపాణా మేవంవిధా 

నాం వీప్రనుఖినిర్వ రస్కే, తద్యభా-భీరూ ణాముప క్లిష్ట స త్వానాము 

తృన్నదోపషాణాం చ సమలవికృితో పహతాన్యనుచితాన్యాహో రజా 

తాన వైషమ్యోపయు క్రేనోప యోగవిధినో పయుష్టోనానాం తేన్హ్య 

ప్రయోగం వా విషమమచర తామాన్యాం వొ 'చప్టాం విషమాం 

సమా చర తామత్యుపతీ,ణ చేహానాం. గచ. వ్యాధివేగసముద్భమితా 

నాముపహాతమనసాఠ వా. కామకో9ధలో భవా ర్రభయమోహాయాస 

నో కచినో ద్వెగా దిళిః పునకభిఘా తాభ్యాహ తానాం 'వామశన్యుపహాలే 



నీదానస్థానము కర్రీ 

బుద్ద చ పృచలి తాయామభ్యుదీర్హా వోపాః పృకుపితా హృదయ 

ముపసృత్య మనోవహోని సోతాంస్యానృత్య జనయ న్స్యున్నాదమ్ 1॥ 
అ॥ దోషములవలన కలుగు నాలుగువిధ ములగు ఈ న్మాదములు చెప్పుబడుచున్న వి. 

భయపడినవారలకను సత్వగుణముషేణించిననారలకును వృద్ధిషాందినద్ పములుకల వార 

లకను అపరిశుద్దమైనట్టియు చెడినట్టి యం అనుచిత ,మైనట్టియు ఆహారమును విషమముగ 

సేవించువారలకును శరీరవ _రృనమును గమనాది శరీర చేస్టలను విషమముగ నాచరించు 
వారలకును అధికముగకృశంచిన శరీరముకోలబారలకును బల మైనవ్యాధిచే వ్యావలత 

చెందినవారలకును కామము కోపము లోభము. సంతోషము భయము దుఃఖము. -చింత 
డా దేకము వీనిచే చెడిన మునస్సుకల బారలకసు అభిఘాత మునొందినవారలకును మనస్సు 

వాడి బుద్ధి చంచలమగును.' (పకోపించినదోప ములు అట్టి సమయమున నాదయమును 

ఫాంది మనోవహములగు (సోత స్ఫులయందు వ్యాపించి ఉన్మాదమును కలుగచేయును, 

ఉన్మాదనిరూపణము 

మూ॥ ఉన్నాదం పునర్భనో బుద్ధిసంజ్ఞ జ్ఞా నస్మృతిభ కి క్రి శీలచేష్టా 

భారవిభమం విచా ఫ్ 14 

అ॥ మనస్సు బుద్ది సంక జ్ఞానము జ్ఞ జాపకళ కి కోరిక స్వభావము - . చేయుపనులు 

ఆచారము వీనియందు వ్య శ్యాసమకలుగుటయే ఉన్మాద మనబడును,. 

ఉన్నాదపూ ర్యరూ పములు 

మూ! తస్యేనూని పూర్వరూ పాణి; తద్యథా-శిరసః శూన్య 

భావః చకుపోరావనల తా స్వనః కర్థ యోరుచ్భ్యాసస్యాధిక్యమాస్య 

సం సవణమనన్నా భీ లాపో౭_రోచకావిపాకౌ హ్యృాదయ(గహో ఛ్యానా 

యాససం మో; పో ద్వేగాళ్చాస్థా నే సతతం లోమహర్లో బ్యరశ్ళాథీశ్ల 

మున్న త్తే తచి తృత్వముద్షితత్యమ్వు 0'తాకృతికరణం చవ్యాభే! సే పన్నే చ 

దర్శనమభ్రీశ్లం భా న్న నృచలి తానవస్థితొనాం చ రూ పాణొమ, పశేస్తానాం 

తిలవీడక చ కాధిరోహణం వాతకుణ్ణ లికాభి క్పో న్న థనంనిమజ్జనంకలుపా 

ణామమృసామావ్తేషు చతుపోశ్చాపసర్పణమికి దోషనిమిత్తానా 

మున్నాదానాం పూర్వరూపాణి భవన్తి | తతో౭న నరమునా దాధి 
నిర § ఎత ® sll 

... అ॥ శిరస్సు కూన్యముగనుండుట, నేత్రములు కలక'బారుట్క “చెవులయందు 
ధ్వని -కలుగుట్క  ఉచ్చ్వాసమధికమగుట, నోటినుండి నీరుకారుట్క ఆహారమునం 

దిష్టము లేకపోవుట, అరుచి అహారము జీర్ణముకాకండుట, హృదయము. బిగపట్టుట, 

ధ్యానము ఆయాసము మోహము. ఊా(ేకము ఇవి అకస్మాత్తుగ కలుగుచుండుట్క ల్ల : 
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ప్పుడును-రోమములు గగుర్చొడుచుట, జ్వరము, మనస్సు -చలించుట, ఊర ఏ భెగమయు 
నందు బాధ, ఆ ర్థితవాతేము కలవానివలె వికారములను చేయుట్క (భమించుచున్న 
టియు చలిం- చుచున్న ట్లియు ఆస్టిరములైనట్టియు అ పళ నమ్ములెననట్రియు రాపము 

లెను చూచినట్టును నూనెగానుగము ఎక్కి_ నట్టును కస్ఫష్న ముగాంచుట, వాత కుండలిక 

ఆను మూ త్రబ్యాధిచే పీ పెడింపబడుట, మురికినీటియందు మునిగినట్రు స్వప్న ముగాంచుట్క 

"నేత్రములు తిరుగుచుండుట ఇవి దోషజో న్మాదములకు వూర్వరూపీములుగ నుండును, 
పిమ్మట ఉన్మాదము లేర్పడును. 

వాతోన్నాదలక్షణము: లు 

మా త కే దమున్నాదవిజ్ఞానం భవతి; తద్య థా-=పరిసర్ప 

ణమజీ భు) వామోస్టాంసహనుహూ స స స్వపాదివివేపణమకస్కాల్.. అనియు 

తానాం చ సతతం: గిరామ త్సవ, రః సఫేనాగమనగూస్యాత్ , స్నితహా 

సితనృత్య గీత వాది తా దిపి యొ గాళ్చాస్థానే, ఏణావంశశ్తజ్ఞకమ్యా 
కాలశ-భానుక రుణవుసామ్నా, యానమయానై. కి అలజ్య_రణమనల 

1 ఢి 
మాన స్తీవీం మాత్సర్యం, . కాగ్భ్య పారుష్యం,. ఉక్పిణ్ణతా అరు 
రాక్ష తా, వాతో పశయపపర్యాసాదనుపశయ శా చేతి వాతో నాద 
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అ॥ "నేత్రములు కనుబొనులు వీనిని (తీప్పుట్క పెదవులు సుజూరస్సులు హను 
వులు "వూ స్పహీలం పాదములు వీనిని అక స్మాత్సున 'ఎగరవేయుట, సంజోర్న మళ 
మాట్లాడుట, నోటినుండి. నుతుగువచ్చుటు,. "చిరునవ్వు నవ్వు నృత్యము గానము 
వాద్యము వీనిని అనవసరముగ చేయుట్క. వీణ పిల్లన! గోవి శంఖము శమ అనువాద్య 
విశేషము తాళము వీనిరయుక శబ్బములవంటి శబ్దమును చ్యారగ చేయుట, ఎక్క 
గాడని ' "జంతువుల నెక్కి. స్వారిచేయుట. ' అలంకొరమునకుపకి పయోగింపని దవ్య యులచే | 
అలంకరించుకొనుట ), పొందళక్యముకాన్ని కోరికలను కోరుట, తనకున్న పదా ములయందు 
ఇష్టభులేకండుట, నూత్సర్యము కృళత్వము పరుషుత్వము ఇవి అధికమిగకలుగుట, 
"సత్రములు కలక గారి. ఎ(రగనుంకుట్క వాతమునిళమింప చేయునాని చే ళమించుట, 
చాతేమును .వృద్దినొందించు'వాని చే వృద్ధినొందుట ఇవి వాతోనా దల క్ష్షణములుగ 
నుండును. స 

పితోనా దలణ కములు" 

మూ! అమర క్షడోధసంరమ్మాశ్ళాస్థానే, క స్రులోష్టకాష్రముప్టిభి 
రధిహాననం' శ్వేపాంప"రేపాం వా అభిదవణం, పొచ్భాయశీతోదకా 

న్నా భిలాపా, సంతాపో= తివేల,౦ తొ మహరిశేహార[దసఆ' స్టామఆా, 

పిత్తోషళ్టయవిపర్యా సాదనుపత్హయతా చేతి పిత్తన్నాదలిజ్షాని భవన్తి! 



(8) బిదానసానము ర్? 
 @ 

ఆ॥ అనహానము కోపము ఆర్భాటము ఇవి అనవసరముగ కలుగుట, శ_స్తృములు 

రాళ్ళు కరలు పిడికిళ్ళు వీనిచే తననుగాని ఇతరులనుగాని కొటుట్క ఇతరులను తరు 

ముట్క చల్లనివియగు నీడ ఉదకము అన్నము వీనియందు “షష్టముకలిగియుండుట, 

మిక్కిలి సంతాపము కలుగుట "నేత్రములు తామవ శ్రముగ గాని పచ్చగాగాని పసుపు 

పచ్చగ గాని (కోధయు క్త కములుగ గాని యుండుట్క పి _త్తమును శమింప చేయువాని చే 

శమించుట్క పి _క్రమును వృద్ధినొందించు వాని చే వృద్ధినొందుట ఇని వీత్తో'న్మాదలమేణ 

ములుగ నుండును. 

 న్లేద్మోన్యాదలమణములు, 

మూ! . స్థానమేక చేళి, తూస్తంభావో, అల్పశ్పజ్క-)మణం, 

లాలాశిజ్ఞు ణక్ ప ఏేసివణం, అనన్నా భిలాపో, రహస్కాామతా, వీ 

తేఎతెగం, శాచ ద్వేష; స నిత్య తా, శ్యుయథురా న నె, శుక్ష ని గు 

మితమల' 'పదిగ్ధాత్షుతా, శేహ్మాపశ్హ్యయవిపర్యాసాదనువశ్హ్భయ తా చేతి 

శ్లేష్నోన్మాదలిక్లాని భవ ని 1రి॥ 
అ॥ ఒక పదేశమునందే కార్చొనుట్క మాట్లాడవండుట్క, _ కొంచెముగతీరు 

గుట్క చొల్లు చీమిడి ఇవి కారుచుండుట్క, ఆహారమునం దిష్టము లేకపోవుట, ఏకాంత 

పి దేశమునం దిష్టముకలుగుట్క, ఆకారము భయంకరముగ నుండుట, నిద అధిక 

ముగ' నుండుట ముఖము ఉబ్బుట, నేత్రములు తెల్లగను "మొద్దుగను మలయు క్షముగను 

నుండుట్క ;నేష్మమును శమింపచేయువాని చే శమించుట, శ్రేష్మమును వృద్ధినొందించు 

వానిచే వృద్ది దినొందుట ఇవి శ్రేహ్మాన్మాదలతణములుగ నుండును, 

సన్ని పాతో న్నాదల: కణములు, 

వరా! త్రిదోవలిజ్ఞన న్ని పాతే తు సాన్ని పాతిక 8 విద్యాత్ , 

తమసాధ్యమి త్యా చవ శే క్రుశ్ఞలాః 191 
అ॥ మూాడుదోషములయొక్క_యు అతణములున్న చో సన్ని పాతోన్య్ధాదము. 

నుగ తెలినీకొనవలయును. ఇది అసాధ్యముగ నుండును, 

దోవజోన్నాదచికిత్స. 

వరా! సాధ్యానాం తు [తయాణాం సాధనాని భవని; తద్య 

థా --స్నేహ స్యేదవమనవి రే చనాస్థాపనాను వాసనోపళ్ళమననసృ కర్ణ 

భూపథూ మపానాల్థనావవీడ (పధమనాభ్యజ్న పబేవహాపరిపే.కాను లేపన 

వధ బస్థనావరోధ నవి తాసనవిస్మాపనవిస్మారణా పతర్పణ సీరావ్యథనాని 

భోజనవిధానం చ య థాస్యం యుక్తా రాయ చ్చాన్యదపికించిన్ని దా నవి 

పరీతమావధం కార్యం తత్స్యాదితి ॥క్లో॥ ఉనా దన్ దోవజాన్ 
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సాధ్యాన్ సాధయీద్శిపగు తమః | అనేన విధియు కేన కరుణా ల్లి భా _- అ 
యత్చ్రకీ ర్రితమ్ nil 

అ॥ స్నేవాకర్శ, స్వేదకర్మ వమనమ్బ్కు వినేచనము నిరూహవ స్టీ అనువాసన 
వ_న్టీ ఉపళమనమ్యు నన్యకర్శ, ధూపము, ధూమపానము అంజనము, అవపీడననస్యము, 
(పథమననస్యము, అభ్యంగమ్ము (పదేవామ్ము పరిమేకము వేపనము, కొట్టుట కట్టి 
వేయుట, నిర్బంధ మునందుంచుట, ఛయ పెట్టుట, విస్థయమును కలుగ జేయుట మరచి 
పోవునట్టు చేయుట, లంఘనము రక్త మోతీము తగు ఆహారమునిచ్చుట, ఉన్మాద 

కారణములకు వ్యతిరేక ములగు కు షధభముల నిచ్చుట అనునివి సాధ్యములగు మాడు 
విధములెన ఆ న్మాదములకో చికితృ్కలుగ నుండును, ఇట్టవి ధానముచే సాధ్యములగు 

n 

ఊన్మాదొములను చికిత్సింపవలయును. 
ఆగంతుకేన్నాదముయొక్క.. 

ఉత్ప త్తి. 

మూ!! యస్తు దోవవిమిలేభ్న ఉన్తాబేభ్నః సముతాన 
పూర్వరూ పలిజ్ఞ వేదనోపశయవి'శేషసమన్వితో భవత్యున్నాద స్తమా 
౫న్ఫుమాచకు తే, శిచిత్సునః పూర్వకృృతం కర్శాపిశ_స్తమిచ్చ ని 

తస్య నిమిత్తం, _పజ్ఞాపరాధ వేతి భగ వాన్పునర్వసు రా_తేయ 
జ Cd | ది జ ఉవాచ, పృజ్ఞాపరాధాద్ద్య ముం చేవ రిసిత ఫ్రగన్గర్యయతురాతుస. 

వ ఏరు న్సది రపు ము త్య్వాహి" చరక అన్న పిశాచగు ఎ్రిద్దసిద్ధాణా స్రపూజ్యానవమ త్యాహా తాన్యా చరక అన్య 

ద్యా కించిత్క_రా |. _స్థమారభ లే, తమాత నా హాతముపన్నునో 
చేవా కుర్య న్తున్న తమ్ 119 

అ॥ దోప.జోన్మాదములకం కె భిన్న:ములగు హేతువులును పూర్వయాపములును 
లవముణములును బాధలును ఉపళశయమును కలది ఆగంతుకోన్మాదముగ చెప్పబడును. 
ఈ ఆగంతుకో న్మాదమునకు పూర్వకృత పాపకర్మ. కారణమని కొందథును, (పజ్ఞాహ 

Go రాధము కారణమని ఆ లేయుడును చెప్పిరి, (ప్రజ్ఞూపరాధ మువలన "దేవతలు బుషులు 
పితృదేవతలు గ ంధర్వులు యతులు రాక్షసులు పీశాచములు గురువులు వృద్దులు సిదులు, 
ఆచార్యులు పూజ్యులు వీరలను అవమొనపర-చి అహితములగు పనులను జీేయుట్వలన 
"లేక ఇట్రిల్మపళ_స్టములగు ఇతరపనులను చేయుటవలన 'జేవతలు బుమషులు "మొదలగు ల 
వాళు వానిని అఆవేశించి ఉ న్మాదమును కలిగించెదరు. 

ఆగంతుకోనా ్ రదపూర్వరూపములు. 

మూ! తత” 'దేవాద్శిపకోపనిమి తే నాగన్తుకోనా్నా-బేన పుర 
స్కృత స్యేమాని పూర్వరూపాణి భవన్తి; తద్య థా = దేవనోచా 
హ్మాణతపస్వినాం హెంసారుచిత్వం వోపనత్వం నృశ్చంసాభి పాాయశతా 
అరతిరోజోవ చ్లణ్బాయాబలవవ్రుసాముపత్ర శ్శీః స్వప్నే చ చేవాదిధి. 
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రభిభ రసన [పవ ర్శనం చేశ్యాగన్తునిమి త్త త్ర స్యోన్యాదస్య పూర్వ 

రూపాణి భవస్ని; తతోజఒన న _నృరమున్మాడాఖినిరరృ త్రై త |. | 

అ॥ చేవతలను గోవులను (వాహ లను తపశళ్ళాలురను హింసించుటయందు 

కోరిక, కోప పస్వఖఫ "వము, పరులను హీంసీంచుటయందు కోరిక, 'చేనియందును ఇష్ట ములేక 

పోవుట, ఓజస్సు వ్యర్థము కాంతి బలము శరీరము ఇవి కృళశించుట్క 'స్వహ్నమునందు 

డదేవాదులచే భయెపె ట్రబడుట పేరణచేయబడుట అనునవి ఆగంతుకోన్మాదమునకు 

పూర్వరూపములుగ నుండును. పిమ్మట ఉన్మాదము ఏర్పడును. 

"జేవతాదులు ఉనా దమ: ను కలిగించు విధము 

మూా॥ త _కాయమున్నాదక రాణాం భూ తానామున్నాదయి 

ప్యతా మారమృవి3ెహః; తద్యథా-అవలోకయన్నొ "దేవా జనయన్తు్యు 

నాదం, గురు వృద్ధసిద్ధ ర యో౭_భిక పన నః, పితరో ధర రయ _న్హజణస్స కళ్ల 

న్ఫొగనర్యాః సమావిశనో యమా ః, రావసాస్త్రామగన్థమాభూ)ప 

యన్నః, పిశాచాః పునరధిరుహ్యా వాహయ నృః ॥14! 

అ॥ చూచుటవలన “దేవతేలున్కు శపించుటవలన గురువులు వృద్ధులు నిదులు 
య 

బుషులున్వు భయే పెట్టుటవలన పితృ దేవత లును, సృృశించుటవలన గంభర్వులోను, 

ఆ వేశించుటవలన యజీంలును, చెడువాననను ఆ ఘాణింప చేయుటవలనరాక్ష సులును, 

అధిషప్టించియుండుటవలన పిశాచములును 6 న్మాదమును కలిగించును. 

అగంతుకోన్నాదల కణములు 

మూ త ఫ్యేమాని రూపాణి భవ ని; తద్యథా-అమర్శ బల 

పీర్యపౌరు వపరా క్రమగ)వాణధారణస్నరణజ్ఞానవచనవిజ్ఞానాని, అని 

యత క్పొన్నాదకలః 1154 

అ1॥ బలము వీర్యము పౌఠరువమము పరా్శకమము (గహాణళ క్షి వై థారణళ క్రి స్తరణ 

శ్లోకి క్స్ జ్ఞునము మాటలాడుట విజ్ఞానము ఇవి మనుష ళ్ క్రి కిని ఆతి కమించియుండుట, 

ఉశ్మాదకాలమ నియమమఘుగ కుండుట ఇవి ఆగంతుకోన్మాదలకుణములుగనుండును.. 

"దేనోద్యా వేళ్చకాఅము' 

మూ! - ఉన్నాదయిష్య తామవి ఖలు 'బేవర్టిపి పితృ గన్ధర్వ యత 

రాక్షనవిశాచాణాం గురు నృద్ధసిద్ధానాం వా వవ్వ న్తరేమ్యఖిగమనీ 

కి పురుమౌ భోవంన్ని? తద్యథా-పాపస్య కర్మణః సమారమ్మే, 

శ్యర్వకృక్య్య వా కథ్ళణః పరిణామకాలే, ఏకస స్య వా శూన్యగృవహా 

నానే; చతుష్నా థాధిస్టా నేవా, సన్యా వేలాయా 0, అప్రయతభావే వా, 
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ఫర్వసస్థిషు వ్యా మిధునీభా వే, రజస్వలాభిగమనే వా, విగుణే వా. 

ధ్యయన బలిమజ్జలహోమప) యోగో, నియమవితబ)హ శ్రచర్య భే 

వా, మహాహావే వా, చేశ్చకులపురవినాశే వా, మహా గ్గహోపగమనే 
వా స్ర్రీయా వా (పజననకాలే, వివిధభూతాశుభాళుచిస్పర్శనే వా, 
వమనవిశేచనరుధిర[ సా వాశున్చే, అపియతస్య వా చైత్య చే వా 
యతనాభిగమనే వా, మాంసమధుతిలగుడమద్యోచ్చి ఫే. వా, దిగా 

సనివా, నిశి నగరనిగమచతుప్పథోపవనశ్ట ” నాఘాతనాభిగమనేవా, 
ద్వ్యిజగురు సురపూజ్యాఖిధ ర్ధ ణే వొధ ర్మాఖ్యానవ్యతి కమే వా,అన్యస్య 

కోర ణో=ప్ళిక _స్తస్యారమ్మే వేత్యాఘా తాకాలావ్యాఖ్యా తాభవ సన్ని 
అ॥ పాపకర్శచేయున పుడును, పూర్వకృత క ర్మయొక్క_ పరిణామకాలమం 

దును, కూన్యగృహమునందు ఒక్క_ జే ఉండునపుడును, నాలుగు తోవలుకలియు 
చోటనుండున పుడును, సంధ్య వేళ లయందున్వు పనిలేనిసనమయమునందును, పరందినముల 
యందు మైథునము వేసిన పుడును, రజస్వలరైెన స్త్రీ తోరమించునపుడును, అధ్యయనము 
బలిదానము మంగళ కృత్యములు పశోవమము వీనియందు వ్యత్యాసము కలిగిన పుడున్కు నియ 

మములు వితములు బహ్మాచర్యము వీనికి భంగముకలిగినపుడ్కు యుద్ల'సమయము 
నందును, 'చేళము కులము పట్టణము ఇవి నశించుసనమయమునందును, గొప్పగ పాములు 
పుట్టినప్పుడును, | స్త్రీలు పరసవించుకాలమునందును, అమంగళమ్యులెనట్టియు ' మలినము 
లెనట్టియు అ నేకవిధములగువానిని స్పృశించిన ఫ్వుడును, వమనము విరేచనమురక్ళ మోతు. 

ణము వీనిని ఆ-దరించుకాలమునందును, అపవితుండుగనుండి సమయముకానిినమయము 

నందు వెత్యనవృక్షుము దేవాలయము. వీనికిసమిపమునక వెళ్ళినపుడున్కు మౌంసయు 
'తేనె నూనె 'బెల్లమ మద్యము ఉచ్చిష్ట పదార్థములు వీనిని సేవించిన పుడును, దిగంబరు 
డుగనున్న పుడున్కు పట్టణములు పల్లెలు నాలుగు త్రోోవలుకలియు ప్రజేశములు ఉద్యాన 
వనములు శ్ళశానములు వధ్య స్థానము వీనియందు ర్మాతిసమయమాన ఏకాంతము సంచ 
రించున పుడును,(బాహ్మణులు,గురువులు చేవతలు పూజ్యులు వీరిని తీరస్క_రిం చిన పుడును 
అధర్శముగ (పవ ర్తి ంచున పుడును, ఇట్టిల్మ పళ _స్టములగు ఇతరకర్మలను ఆచరించిన ప్ర 
డును దేవతలు బుషులు "మొదలగు వారుఆ చేశించి 6 న్మాదఘును కలుగ చేయుదురు. 

ఉన్నాదమునుక లిగించుటవలన భూతముఆకుక లుగు ప్రయోజనము. 
మూ తి)విధం తు ఖలూన్నాదకరాణాం భూ 'తానామున్మా 
దనేష్రయోజనం భవతి। తధ్యఖి"-హింసా, రతిః, అభ్యర్చనం చేతి! 
తేషాం తత్ప్ర) యోజనమున్న తాచారవి శేవలక్షుణై ర్విద్యాత్. తత్ర) 
హింసా ర్థమునా శ్రద్యమనొ ఒగ్నిం. పివిశ త్యపు) వా నిమజ్ఞతీ, స్టా 
చ్చ ఖే వా .నిపతత్రి, శ స్రుకశా కాష్ట్రలోస్టముస్షి భిర్హ నాన్య తాన 

లో 



" నిదానస్థానము ౮కే 

మన్యచ్చ పా్రొణవధార్థమారభ లే కించిత్ , తమసాధ్యం విద్యాత్ , 

సాధ్యా పునన్హ్వావితళా 1171 
అ॥ ఉన్మాదము కలిగించుటవలన భూతములకు హింసించుట (క్రీడించుట 

పూజించుట అను మూడువిధ ములగు (పయాజనము కలుగును. ఉఊ న్మాదముక లవాని 

యొక్క. ఆచారమును బట్టియు విశేషలమణములను బట్టియు భూత పయోజనమును 

-తెలిసికొనవచ్చును. అగ్ని యందు పృవేశించుట, సీటీయందు మునుగుట, ఎత్తునుండి 

పడుట,: శస్త్రములు కొరడాకర్రలు కర్రలు రాళ్ళు పిడికిళ్ళు వీనిచే తననుకొట్టుకొనుట, 

(పాణములనుతీనీ సికొనుటకు (పయత్నిం- చుట ఇట్టిలక్షణములు హీంసీంచును దేశముతో 

కలు” చేయబడిన ఊ న్మాదమునందు ఉండును. పది ఆసాభ్య ముగ నుండును. తరము 

లగురెండును సాధ్య ములుగ నుండును. 

అగంతుకోన్నా దచికిత్స 

మూ॥ తయోః సాధనానిమన్నా) వధిమణిమజ్జలబ ల్యు పహోర 

హోమనియమవిత పాయశ్చిత్తోపవాసస్వ స్త్వ్యయన (పణిపాతగమనా 
దీనీతి! వవమేలే పఇఖ్పోనా ఆదా వ్యాఖ్యాతా భవన్తి 1181 

అ॥ మంత్రములు ఓషధులు, మణులు, నుంగళకర్మ, బలిదానము భోజనములు 

పెట్టుట, హోమమ్ము నియమముబ్బు, (వతీములుు (పాయళ్సి త్ర తము, ఉపవాసములు, 

కాంతికర్మ, నమస్కారములు, తీర్ధయాతలు ఇవి సాధ్యములగు ఆగంతుకో న్మాదము 

_ లవ్ చికిత్సలుగ నుండును. ఇట్టు పేయిదువిధ ములగు ఊ'న్మాదములు చెప్పబడినవి, 

మూ॥ తే తు ఖలు నిజాగన్నువిశేపేణ సాధ్యాసాధ్యవి శేషేణ 

చ పవిభజ్యమానాః పజ్వృసన్గ్నొ ద్వా వేవ భవతః; తొ పరస్పరమును 

బధ్నీతః కచాచిద్యథో కృ హేతుసంసరాదుభయో;ః సంసృష్ట్రమేవ 
వూర్యరూపం భపళి, సంసృష్టు మేవ లిబం చ! త తాసాధ్యసంయో 

Xo సాధ్యాసాధ్యసంయోగం, వాఒసాధ్యం విద్యాత్ ; సాధ్యం తు 

సాధ్యసంయోగరి, తస్యసాధనం సాధనసంయోగ మేవవిద్యాదితి। 19! 

అ॥ ఊన్మాదములు అయిదువిధములుగనున్నను నిజాగంతు భేదముచేతను సాధ్యా 

సాధ్య భేదముచేతను విభజింపబడి "50 జేసీవిధములుగ నగును. ఆ చెండువిధములును 

పరస్పరము ఒక్కొక్కప్పుడు - కలియుచుండును. "'రండంటియొక్క తకూత్రువులు 

కలియుటవలన రెండింటియొక్క_ పూర్వరూపములును లతృణములును కలుగును. అసా 

ధ్యములు రెండు కలిసీనను సా ధ్యాసాధ్యములు కలిసినను అసాధ్యముగ నుండును. 

సాధ్య ములు కలిసినచో సాధ్యముగ నే యుండును. అట్టిదానికి 'రెండింటియొక్క 

చికిత్సలు చేయవలయును, 
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మూ! నైవ చేవా న గన్గర్యా న పిశాచా న రాక్సాః న 

చాన్యే సయముక్షీ స్థముపకి సీళ్యన్ నిమానవమ్॥ యీ క్వేనమనువ ర్తశ్లే 

క్రి క్షి శ్యమానం స్వకర్శణా | న |! న తన్నిమి తే త్త నశ ఒసౌా న హ్యా స్తికృత 

కృత్య'తా॥ ప్రిజ్మాపరాధాతంపా) స్తే వ్యాధా కర్శజ ఆత్మనః | నాభి 

ఫంసేద్చుధో చేవాన్న వి త్యాన్నాపిరాత్షసాన్ 1అత్మానమేవ మన్యేత 

కరారం సుఖదు*ఃఖయోాః। తస్మా (చ్చేయస్క్లరం మారగ్ధం (పతిప బ్యేత 

నో * తనల్ చేవాదీనాముప చితి రీ తానాం చోపసేశనమ్ లేచ 

తేభ్యో సీరోధళ్ళ సర్యమాయ, త్తమాత్నని[241 

అ॥ దేవతలు గంధర్వులు వీశాచములు రాశీ సులు "మొదలగువారు పాపరహితు 

డగు మానవుని ఫీడింపరు. చేయబడినది మరల చేయబడదు. కావున తనకర్మచే ఫీడింప 

బడుచున్న మనుజుని చేవతాదులు ఆ వేశిం-చినను అట్టిపీడక వారిని కారణనుగ “నెంచ 

గూడదు. స్యకర్శఫలముగు వ్యాధి" ' ప్రజ్ఞాపరాధనవలన కలిగియుండ'-గా . దేవతలు 
"మొదలగువారిని బుదినుంతుడగు మనుజుడు. ఏ నిందింపకూడదు. తనసుఖదుఃఖములకు తననే 

కర్తనుగ తలపవలయేును. "కావున (శేయస్కు_రమగు మార్హము" నే అవలంబింపవలయును, 

భయపడనవసరములేదు. "దేవతలు “ముదలగువారినివూబిం చుట్టు పాతములగువానిని 

'సీవించుట్కు దేవతలు "'ముదలగవారితో విరోధించుట "మొన లగునవన్ని యు తనయందే 

అధీన మై యుండును. 

. అధఢ్యాయసం గ్రవాము 

వమా సంఖ్యా నిమి త్రం పాొగూ)పం . అక్షుణం సాధ్యతా న 
చ! ఉనా శ్రదొనాం నిడానేజన్మిన్ (క్రియా సూత్రం చ భాపి.తమ్ 1254 

ఇత్యగ్ని వేశకృ లే: తన్నే). చంశపితిసంస్కృతే నిదానస్థానే 
ఉన్నాదనిశా నం' నామస ప స్ప మోఒధ్యాయః॥ ' 

el ఈఅ ధ్యాయమునందు ఉ న్మాదముల యొక్క. సంఖ్య కారణములు పూర్వ' 
రూపములఅం లక్షణములు సా ధ్యా సాధ్యములు చికితా సంగ్రవాము ఇవి చెప్పబడినవి, 

ఇవ్విధంబున, (శీపాదోపనామక కృష్ణమూర్తి శా శీ/వణీకంబెన చరకదీపిక 
యనెడి చరకస సంర వాఖ్య నమునందు వ్ 'న్మాదనిదానమెడు 

స్పష్టమా ధ్యాయము సమౌ ప్పము, 

rir we wriggle ౪ 
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అ॥ పిమ్మట కనన వెప్పబోవుచున్నాము. 

మూ! ఇతి వా స్యాహ భగ వానా తే) యః12! 
అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ కేయుడు చెప్పెను. 

అపస్నార భేదములు 

మూ! ఇహ ఖలు చత్వారొ ఒపనార్జరా భవన్తి వాతినీ తెకఫ 

సన్ని పాత నిమిత్తాః iB * 

అ॥ వాతాపస్మారమ పిత్తాపస్మారము క ఫాపస్మారము సన్నిపాతాపస్మారము 

అని అపస్మారము నాలుగువిభ ములుగ నుండును. 

అపసా శ్ర ముయొక్కం నిదానము-సం పాకీ 

_మూ॥ త వవంవిధానాం పా)ణభ్ళతాం ఖీపిమభినిర్వ ర నే, 

తద్య ఛా = రజ స స్పమోభ్యామ: పహతవేత సాము చద్మాన్మ న విషమబహాుదో' 

పాగాం సమిలవికృత వహి తాన్యళుచీన్య భ్య వహారజాతాని, +వెపమ్య 

యుక్చేనో ప యోగవిధినో పయుష్పానానాం తన్ని పయోగమవీచవిషమ 

మాచరతా మన్యాశ స్ప శరీర చే ష్తావిమమూ। "సమాచరతామక్యుపదీణ 

చేహానాం నా దోపాః (ఫకువితా రజ_స్తవోభ్యాముపహతచేతసా 

మ _న్లరాళత్చనః క్రేష్రతమమాయత నం హృదయముపసృత్య పర్యన 

తిష్టున్తే త థేని] యాయత నాని; తత్ఫిచావస్థితాః సన్తాయదాహృదయ. 

మిస్టి యూయతనాని చేరితాః శామహోధభయలోభ మోహవా క ర శోక 

చిస్తో చ్వేగాదిథిర్ఫూయఃన సహాసా౭_భిపూరయ సి నితదా జ న్థురపస్మృరతి। 

అ॥ రజ స్టమోగుణముల చే మనస్సు 'వెడుట, ఇతరమౌర్షములను పొందినవియు 

విషమముైనవియు నగు అధికదోషములను కలిగియుండుట, మలినముగనున్నట్టియు 

చెడిపోయినట్టియు అశుచిగ నున్న ట్రియు ఆహారమును విషవుముగ నుపయోగించుట, 

శరీరవ ర్పనమును విషమముగ నాచరించుట్క కరీరకృత్య ములను విషమముగ నాచరించుట, 

శరీరము మిక్కిలి శ్నీణించియుండుట వీనివలన(ప్రకోపించిన దోషములు ఆత్మకథ ముఖ్య 

స్టానమగు హృదయమును ఇం|ద్రియస్థానములను పొంది కామము కోపము భయమ్ము 

లోభము మోహాబ్సు సంతోషము. దుఃఖము చింతే, ఈ దేకము "'మొనలగువానిచే ) 
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హృదయమును ఇం|ద్రియస్థానమాలను వెంటనే చెరచును. అప్పుడు మనుజుడు అప 

స్మారముక లవాడగును, 

_ అపస్మారనిరూ పణము... 

వరూ॥ అపస్మారం పునః న తిబుద్ధిస _త్త్వేసంప్ల వాద్చిభ త్స 

చేస్తమావస్థికం తమః (పవేశ్రమాచతలే 151. 

1 స్టైపకళ క్తి బుద్ధి స క గుణము ఇవి చెడుటవలన భయంకరమగు చేష్టలు 

కలిగి నిలుకడకేనండ 'కమస్సుప్రజేశించుచుండుటయే అపస్మార మనబడును. 

అపస్మారపూర్వరూపములు 

మూ! తస్యేమాని పూ-ర్వరూ పాణి భవన్తి; తద్య థా య 

భూ9వ్యుదాసః సతతమశ్ష ఇ ఏకృలే మశబ్లశ )వణం లాలాశిజ్ఞుణక 

ప్రస సివణమనన్నా భిలమణమరో చశావి పాక సృదయగ హః "కుజ. 

రాటోపో దార్భల్య మజ్జనుద్ది' మాహా _స్తమసో దర్శనం మూర్భ్చా 

భ్రమశ్చాథీక్ణ్లం చ స్వప్నే మదన ర్రనవీడన వేపథువ్యథ నవ్యధస 

పతనాదీన్యపసా రపూర్వరూ పాణి భవి; తతోఒన_నరమపసా గా 

భినిర్య తి చేవ ॥6॥ 

అ॥ కనుబొమ్మలు ముడిచికొ నియుండుట, ఎల్లప్పుడును "నేత్రములు వికారము. 

లుగ నుండుట, శబ్దము వినపడకపోవుట, చొల్లుకారుట, చీమిడికారుచుండుట్క ఆహా. 

రమునందు ఇష్ట్రములేకపోవుట, అరుచి, ఆహారముజీర్ణముకావండుట, హృదయము బిగ 
పట్టుట, నహీయందు ఆటోపము, దుర్చలత్వము; ఒడలునొప్పులు, “మోహము, చీకట్లు 

క్రమ్మట, మూర్చ, (భవ, మత్తును నృత్యమును 'పీజయు 'వణకును దుఃఖమును చాధ: 

పడుటయు "మొదలగునవి నిద్రయందు కలుగుట ఇవి అపస్మారమునక పూర్వరూపము 

లుగ నుండును. అటుపిమ్మట అపస్మారము ఏర్పడును. 

వాతాపస్మారలమ్ణములు 

మూ! తలే ౨దమపస్మారవి శేషవిజ్ఞానం. భవతి; తద్యథా - 

అభీక్టమపస్నృర న నం వశే క్షణే సంజ్ఞాం ప్యతిలభమా నముత్సిణ్ల తాత్ష, 

మసాన్నూ ఏలపన్తము ద్యమ_॥ నం ఫేనవతీవాధ్మా౭ి గీ) వమావిద్ధ 

శిరస్క_ం౦విషమువిన 'తాబ్ద:లికమ నవస్థితసక్టి పాణిపాదమగుణపరువశ్యావ 

నఖనయనవదనత్య చమన వస్థిత ప లపరువరూ కురూ ప వర్మ్నినం వాత. 

లానుపశ్రయం విపకీతో పశయం వాతేనాపస శకం. విజ్యాత్. 171 

wa hk 
rh dhl 



(3) . నీిజానసానము . రక్ 

అ॥ తఅచు స్మృతితప్పుట, మణత.ణమున స్పవావచ్చుట, "నేత్రములు పిండా 

"కారముగనుండుట, బిగరగ శేడ్చుట, నోటినుండి నురుగువచ్చుట, కంఠము ఉబ్బుట్క 

శిరస్సు వంకరగనుండుట, విషమములుగ వం చబడిన చేళ్ళుక లిగియుండుట, కాళ్ళు చేతులు 

పాదములు వీనిని వంకరగనుంచుట్క గోళ్ళు నేత్రములు ముఖము చర్మము ఇవి ఎజ్జ్రగను 

పరుషముగను శ్యామవర్షః ముగను' నుండుట్క రూపములను నిలకడ లేనివిగను చంచలములు 

గను పరుషములుగను రూక్షములుగను చూచుట చాతవర్గకయులచే వృద్ధినొందుట, 

జానికివిప రీతములై నవానిచే శమించుట ఇవి వాతాప పస్మారేలతణములుగ “నుండును, 

పిత్తాపసారర అకు, ₹ములు, 

వమూ॥ అఫభీక్ల మపస్థర_స్త సం శ్వకే తనే సంజ్ఞాం ప్రతిఅభ 

నూనమవకూజ నృమాస్యాలయ న్న౦ చ భూమిం వాఠితేప హోరి ద తామ 

సఖినయనవదనళ్వచేం రుధిరోశ్నీతో గఖి రవ(పదీ ప్రరుహితరూపదర్శి 

పి త్తలానుపశ యం ఏిపరీతో పశయం పి త్తీనాపస్నృర న్న న ౦విద్యాత్ | 

అ॥ తటుచు స్మృతితప్పుట్క తణతుణమునకు 'స్పృవావచ్చుట, ధ్యనిచేయుచుం 

డుట్క భూమిని కొట్టుచుండుట, గోళ్ళు నేత్రములు ముఖము చర ము ఇవి పచ్చగను 

పసుపుపచ్చగను ఈొమవర్లముగను నుండుట్క రూపములను ర కృముతో వూయబడినవి 

గను ఊ(గములుగను భయంకరములుగను నుండుచున్న వినను క్రోపయు _కృములుగను 

చూచుట, పీ పిత్త వర్గకములచే వృద్ధినొందుట, వానికి విప రీతము-లె నవానిచే “భమించుట 

ఇవి పిత్త పస్మారలక్షణములుగ సేండును, 

"కేపూ శ్రపసా స్థరలక్షణములు. 

మూ చరాదవన్నర న నం చిరాచ్చ సంజ్ఞా (పతిలభమానఠి 

పత నృమనతివికృతచేస్టం. లాలాముద్వమ_న్త నం కు క్షనఖనయ నవదన 

త్వచం | శ శ్షగురున్నీ గరూపదిశికనం శ్లో kES లానుపకయం విపరీత పశ 

యం శేవణా2.వస్మారితం విద్యాత్ 19 

అ॥ చిరకాలమునకు స్మృతితప్పుట్కు చి చిరకాలమునకు స్పృహావచ్చుట, పడి 

పోవుట, వికార చేష్టలు ఎక్కువగ లేసండుట, చాల్లుకారుచుండుట గోళ్ళు “నేత్రములు 

ముఖుము చర్మము వి "తెల్లగ నుండుట్క రూప ములను శతెల్లవిగను బరువుగను న్న 

ములుగశు చూచుట, శప మృవర్ణకములగువానిచే వృద్ధినొందుట, వానికి విపరీతములెన 
యి యం 

వాని"వే శమించుట ఇవి శేషా పస్మారలమణములుగ ండును, 

సన్ని పాతాపసా శ్రరలతణములు, 

మూ సమ వేత సర్వలిబ్బమపసాస్టగం సాన్ని పాతిక విద్యాత్ ; 

తమసాధ్యమాచతు శే | ఇతి చత్వారో ఒపస్మారా వ్యాఖ్యా ౮11% 
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ol మూదుదోప.ములయొక_ లతృణములును ఉన్నచో సన్ని పూతాపస్మారము 

నుగ “తెలినీకొనవలయును. ఇది అసాధ్యముగ నుండును ఇట్లు, నాలుగువిధములగు 
అపస్మారములు చెప్పబడినవి, 

అపస్మారమునందు అగంతు సంబంధము. 

మూా॥ తేపామాగ న్లురనుబన్లో భవ ల్యేవకదాచిత్ , స ఉత్తర 
థి 

కాలఅముపదేక్యు లే | తస్య  విశేపవిజ్ఞునం యధథోక్తా గ్లిశె రిజ్లాధిక్య 
=n ౧౧ 

(eo Wen 

మదోవలిజ్లౌనురూపం కించిత్ 1111 | 

స్ ఆ|| దోష్పజాప స్మారములక ఒకా_క్కు_పడు ఆగంతుసంబంభము కలుగు 

చుండును. అది ముందు వివరింపబడును. ఇదివణకు , చెప్పబడిన లక్షణములు అధికముగ 

కనబడుట్క ఇతరలక్న్షణములు కొన్నిక నబడుట వీవనిలన ఆగంతుసంబంధమును తెలిసి 
కొనవలయును. ఫి . os 

అపసా శ్రచికత్సాస ౦|గహము, 

మూ॥ హితాన్యపస్మారిభ్య సీజ్లౌని చైవ సంశోధనాన్యుపళ 
మనాని యథాస్వం, మన్హా)దీని చాగోన్తునంయోగే ॥12॥ 

అ॥ అపస్మారరోగులక తీక్షములైన శోధనములును అనుకూలములెన ఊపళమన 
ములును పితకరములుగ నుండును, _అగంతుసంబంధ ముకల అపస్మారమునందు 
మం[తాదులను (పయోగింపవలయును. | 

మూ॥ తసీ న్ హా దతాధ్యరధంశో దేహినాం నానాదికు 
వి దవ తామకితరణ సవన భావనల శ్రైనాడై ఏశేవావితోభణైః పురా 

గల్యోోత్స త్తిరిభాత్ , వావిష్సా శా న్మేహకుష్టానాం, భయోత్తాిన 
శ శై రున్మాదానాం, వివిధభూ తాళుచిసంస్ప ర్నాదపస్నారాణాం, 

జర స్తు ఖలు మ హేశ్యరలలాటపిభవః; తత్సంతాపాది) కవి త్తం, 

అతిన్య వాయాత్సు నర్నతుత రాజస్య రాజయవ్నేతి 1181 . 
అ॥ పూర్వకాలమునందు దత్సేయజ్ఞ ము ధ్వంసమైనప్పుడు నలుదిష్క_్లలకును పారి 

పోయిన _పాణులక_ఈదుట ఎగురుట పరుగెత్తుట చాటుట “మొదలగు జేవావోభకర. 
ములచే గుల్ముమలునుు హవిస్సును భుజించుటచే మేవహాములును కుష్టములున్సు భయము 
ఉ'ద్వేగము దుఃఖము వీనిచే ఊ'న్మాదములున్కు అనేకవిఫములైన అఆకుచిపదార్గములను 
స్ప ఎశించుటచే అపస్మారములును ఈళ్వరలలాటాన్ని చే జ్వరమును, ఆజ్వరముమమొక్క_ 
సంతాపముచే ర్ట పి ర్థే మను, అధిక మైథునముచే చంద్రునకు రాజయమ్మయు జనించెను, 

మూ! అపస్నరతి వాలేనవీ తేన చ కఫేన చ। చతుర్గః సన్ని 
పాతేన పృత్యాఖ్యేయ_స్తభావిథః॥ సొధ్యాలస్తు భ్రివజః ప్రాజ్ఞః 
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సాధయ స్పి సమాహపీొ తాః | తః సంకోధనై. వై ఎన యథాస్వం 

శమనై రవి | యదా దోవనిమి త్తీస్య భవత్యా న్తురన్వయః | తదా 

సాధారణతి కర్ళ(పవద న్ని ని భిష౫(రాః | 161 

అ॥ చవాతీమువలనను పీ త్తమువలనను క ఫమువలనను సన్ని పాతే మువలనను ఆప 

స్మారము జనించును. సన్ని పొతౌపస్మారము అసాధ్యముగ నుండును. సాధ్యములగు 

ఇత రాపస్మారములను తిళ్ల తీక్షములగు శోధనముల చేతను అనుకూలములె న ఉపళమనముల, 

చేతను చికిత్సింపవలయును. దోషజాపస్మారమునందు ఆగంతుసంబంధ మున్నచో 

దోష. నాళకచికిత్సను మం తాదులను (పయోగింపవలయును, 

న్నా సర్భ్యరోగవిశేవ జ్ఞః నర్వావధవిశేవవిత్ | భిషక్ 

సర్వామయాన్ హన్తిన చ మాహా సమృచ్చతి 1171 

అ సమ _ప్పవ్యాధేలయిక్కయు సమస్తాపషభములయొుక్క_ యు విశేషములను 

తెలిసిన వైద్యుడు (భాంతినొందక సమ _స్తవ్యాధులను నింపజేయగలడు. . 

నూ! ఇ ల్యేతదఖి లేనో కృ కృత నిధానస్టానము_త్తమమ్ ॥ 
అ .ఈవిధముగ ఊఉ కవ్వమెననిదానస్థానము ఇెప్పబడినది. 

మూ నిదానార్థికరో రోగో రోగస్యాప్యువలత్య రేతద్యథా-- 

జ్యరసంతా పాద క కపి సము దీర్య లే ఆ॥ రక కవీ తాజ్ఞ్వైగనై స్తాభ్యాం శ శోషుళ్చా 

ప్యుహజూయళలే | - శ్రీహాభివృద్ధ్యా జఠరం జరరాచ్ళోఫ వవ చ! 

అకోఒభ్యో జఠరం దుఃఖం గుల్మశ్చాపు గిపజు 'య'ే | (పతిశ్యాయా 

దథో కాసః కాసాత్సంజాయ తే క్షయః al క్షయో రోగన్య హేతు క్వే 

శోమస్యాప్యుపజాయశే | శే పూర్ణ ౦ శకేవలా రోగాః పశ్చా నేత్వ ర 

కారిణక | ఉభయా రకరా దృష్టానై వై కార్గకారిణః | కళ్సిద్ధి రోగో 

రోగస్య. సతుర్యూ శ్వా (వశాన్యుతి! న “వశామ్యతి చావ్యన్యో 

హేత్వర్థ రం కురు లే2పీచ! ఏవం కృచ్చతమా న్యాణాం దృశ్య_ే "నే వ్యాధి 

సకేంరాః | (పయోగాపరికుద్ధ త్వా “త్త తథా చాన్యోన్యసమృ వాల్ | 

 అ॥ రోగముకాడ మటియొకరోగమునక “హీతువుగ నుండవచ్చును.. "ఎటుల 

ననగా _ జ్వరస సంతాపమువలన ర కృపి త్తోమును, ర కృపి _క్రీమువలన జ్వరమును, ఆరెండింటి 

వలన శోప. యు, ప్లీహాభివృద్ధివలన "ఉదరవ్యాధియు, ఉదరశ్యాధివలన వోఫయు 

ం ఆశజాస్సులవలన ఉదర వ్యాధు గుల్మమును (పతిశ్యాయమునలన శాసయు, శాసవలన 

క్షృయయ్సు తమయవలన శోషయు. జనించును. అవి "మొదట శీవలరోగములుగ నే 

యుండి పిదప ఇతర వ్యాధులను కలిగించును. కొన్ని వ్యాధులు, వ్యాధులుగ నుండి. ఇతర 
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వ్యాాధులక హేతువులుగకూడ నుండును, కొన్ని వ్యాధులు ఇతర వ్యాధులకు హీత్రు 

వులుగ నే యుండును. కొన్ని వ్యాధులు ఇతర వ్యాధులను కలిగించి పిదప శాంతించును, 

కొన్ని కలిగించినపిదప శాంతింప నేరవు. అపరికుద్ధ పయోగ మువలనను ఒకదానివలన 

మరియొకటి పుట్టు స్వభావము కలవగుటవలనను క ష్ట్రసాథ్యములగు వ్యాధిసంకర ములు 

ఏర్పడును, 

[పయోగది_ సీని ధ వ్ట్రము, 

మూ! (పయోగః శమయెడ్యా స్ట్ధిం యోఒన్యమన్యముదీర 

యేత్ | నాసౌ విశుద్ధః శుద్దస్తు శమయేద్యో న కోపయీత్ 1251. 
అ॥ వృీపయోగము వ్యాధిని శమింపచేయుచు ఇతరమును (పకోపింప చేయునో 

అది. అపరిశుద్ద( ప్రయోగ మనబడును, "ఏది వ్యాధిని శమంపచేయుచు ఇతరమును |ప్రకో 

పింపచేయదో అది పరిశుద్ద పయోగ మనబడును. . 

దూ! ఏకొ హేతురణేకన్య తశాకసై కక ఏవ హి | వ్యాభే 
చేకస్య బాచేకో బహూనాం బహవో౭2వి చ! జ్వర భమ(పతాపా 

ద్యా దృశ్య న రూతు హేతుజాః | రూాశేణై శేన చాశేేకో జ్వర 

వీవేోపజాయ తే | హేతుభిర్భహుభితై కో జ్వరో రూతోదిభిర్భ వేత్ | 

రూ మోదిభిర్ణ రా ద్యాశ్చ వ్యాధయః సమృవ్తి ప్ర్ా| లిజ్ల్ఞఆ చె క్ర 

మనేకస్య త దెవై కస్య లక్ష్య కే |! బహూన్యేకస్య చ వ్యాభేర్చహూ 
నాం స్యుర్చహూని చ! విషమారమ్భృమూలానాం లిజ్లమేకం జ్యరో 

మళః | జ్వరపై ్ యకస్య చాశ్యేకః సంతాపో 'లిబముచ్యతే ! వివమా 

రమృమూలై శ్చ జ్వర ఏకో నిరుచ్యలే | లిజ్లెరేతై రర శ్వాసపిక్కా 

చ్యాః సన్ని చామయాః॥ నకా ఇా నిర నేకస్య తథ వెకస్య లకు తే 

వ్యా భే శేకస్య చానేకో బహూనాఆ బహ వన చ ॥ ఫా న్లిరామా 

శయోనానాం వ్యాధీనాం లద్దన క్రియా | జ్వర ్యకస్య చా౭_వ్యేకా 
వా దీర్గ నముచ్య లే। తథా లఘ్యశనాద్యాశ్చ జ్వర సై నక స్యము 

శాన్తయః | ఏవతాశై ఏన జ్వర శ్వాసహిక్కా_దీనాం | పా నయ: లిక! 

9|| అనేక వ్యాధులకు ఒకెకుకారణముగ నుంఢవచ్చును., ఒక వ్యాధికి జక 

కారణ ముండవచ్చును. ఒక వ్యాధికి అనేక కారణము లుండవచ్చును. అక వ్యాధులన 

అనేక కారణము లుండవచ్చును. రూాకుమువలన జ్వరము (భమ (ప్రలాపము "మొదలగు 
ఆ నేకవ్యాధులు కలుగవచ్చును. ఒకరూతుమువలన నే జ్వర ముకటిరయే కలుగవచ్చును. 

రామాద్య నేక హేతువుల చే జ్వర'మొక్క_టి కలుగవచ్చును. రూమొద్య నేక హేతువుల చే 
జ్వరము"మొదలగు అ నేక వ్యాధులుకూడ కలంగవచ్చును.అ సేక వ్యాధులకు ఒకెటలత్నుణ 
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ముండవచ్చును. ఒకవ్యాధికీ ఒకలతేణముండవచ్చును. ఒక వ్యాధికి అనేకలతుణము 

లుండవచ్చును. ఆ నేక వ్యాధులకు అచేకలకుఇములుండవచ్చును. విషమముగ నారం 

భించు వ్యాధులక న్ని టికిని జ్ఞ ర-వమొక్క_టియే లకతణముగనుండును. జ్వరమునకు 

సంతాప మొక్క_టియే లమణముగనుండవచ్చును. = జ్వరమునకు " విషమముగ గారం 

ఖించు అనేక  లక్షణములుండవచ్చును, జ్వరము శ్వాస "పక్క. మొదలగు. . అనేక 

వ్యాధులక విషమముగ శారంఖించు అచేకలక్షుణము లుండవచ్చును. అనేక వ్యాధు 

లన ఒకెటేచికిక్స ఉండవచ్చును. ఒకవ్యాధికి ఒక కే చికిత్స ఉండవచ్చును. ఒక 

వ్యాధికి అ నేకచికిత్స లుండవచ్చును. అనేక వ్యాధులకు ఆనేక చికిత్స లుండవచ్చును. 

ఆమాళయమునందుఫుట్టిన అనేకవిధములగు వ్యాధులకు లంఘన మొకటియె చికిత్స 

నుండవచ్చును.. జ్వరమున కొక్క_బానికి కూడ లంఘన మొక్క_టియే చికిత్సగనుండ 

వచ్చును, జ్వరమునకొక్క_ దానికి లఘ్యళ నము “మొదలగు అేకచికిత్స లుండవచ్చును. 

ఇవియే జ్వరము శ్వాస హీక్క_ "మొదలగు అనేకవ్యాధులన చికిత్సగనుండవచ్చును, 

మూ॥ సుఖసాధ్యః సుఖోపాయః కాలేనాల్చేన సాధ్యతే | 

సాధ్యలే కృచ్చసాధ్యస్తు యల్నేన మవాతా చిశాత్ ॥ యాతి 

నాశేవతాం' . వ్యాధిరసాధ్యో యాప్యస్తంజ్ఞితః | పరో సాధ్యః 

[కియాః సర్వాః (పత్యాఖ్యయో౭ఒతివ ర్త తే॥ నాసాధ్యః సాధ్య తాం 

యాతి, సాధ్య|ో్యో యాతి త్వసాధ్య తామ్ 1 పొదాపచాగాద్దెనాదా స్ 

యాని భావానరం గదాః 1871... 
ను టు 

ol సుఖసాధ్యమగువ్యాధి 'స్వల్పచికిత్సచే స్వల్చ్పకాలమున నే శాంతించును, 

కష్ట సాధ్యమగువ్యాధి గొప్ప పయత్నముచే బాలకాలమునకు శాంతించును. యాప్య 

వ్యాధి నిశ్శేషముగ శాంతింపదు. 'సమ_స్ట కియలును నిరుపయోగములగును. కావున 

అసాధ్యవ్యాధిని చికిత్సింపనవసరములేదు. అసాధ్యవ్యాధి సాధ్య వ్యాధికా నేరదు. 

సాధ వ్ర వ్యాధి అసాధ్యవ్యాధిగ కావచ్చును. పాదచతుష్ట్రయముయొక్క_ లోపమువలన 

"గాని చైవవళమువలనగాని వ్యాధులు ఇతర భావములను పొందుచుండును, . 

. _ మూ। వృద్ధిస్థానతయావస్థాం - దోపోణాముపలక్షుయేత్ 1 సు 
సూత్మామవిచ ప్రాజ్ఞో దేహాగ్న బలచేతసామ్ ॥ వ్యాధ్యనస్థావి శేషా 

ఫ్జ్లా తం జ్షైత్వా విచతీణ: | తస్యాం తస్యామవస్థాయాం తత 
బాక& "ఎ ౫ . | 9: 2 
(చృేయః (పపద్య తే 189 

. అ॥ దోషములయొక్క_యు చేవాము జాఠరాగ్ని బలము మనస్సు వీని 
“యొక్కయు: అతిసూత్ముములగు వృద్ధి స్థానము క్షయము అను అవస్థలను న్యాథుల 

యొక్క అవస్థావి శేషములను శతెలిసికొనిన వైద్యుడు అధికమగు్టోయస్సును పొందును, 
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తిర్యగ్గతదొ పచికిత్స, 

మూ! (పాయస్పి గ్యగ్షతా దోపాః చయం గ్రకాంక్సెరక్ | 

శేషము న త్వరయా కుర్యా ట్రేహాగ్ని బలవ్నిత్కియామ్ | (పయో7. 
త పయేద్వా తాన్ సుఖం వా కోష్టమానయేత్ | జాతా క; 

ప9పన్నా౦సాన్ యథాస్వం తం పహానేద్చుధః 141॥ 

అ తిర్యగ్దతములగు దోషములు రోగిని తరచుగ వాలకాలము పీడిం-చును, అట్టి 

దోషములయందు శరీరము జాఠరాగ్ని బలము వీనిని గు ల్రెరిగిన వైద్యుడు తొందరపడి 
చికిత్సలు చేయకూడదు. అట్టివానిని శమనచికిత్సల చే కమింప చేయవలయును. లేక 

కస్ట మును పొందింపవలయుసు, క్రోష్ట మును పొందినపిమ్మట తగువిధమున బయలు 

వెడలింపవల యును. 

వమూ॥ జానా రం యాని చోక్తాని వ్యాధిలీణ్ని "ని సంగ హే | 

వ్యాధయ సే. తదాశే తు లిజ్లసిష్టాని నామయాః॥ వికారాః (పకృ 

తిశై శవ ద్వయం సర్వం, సమాసతః | త ద్దేతువశ్రగం హేతో రా 

వాన్న (ప్రవర్తతే ॥43॥ 
అ॥ ఈనిచానస్థానమునందు వ్యాధిజ్ఞానముకొ ఆకు లతృణములుగ చెప్పబడిన 

వ్యాథులు లతృణములుగ నే యుండునుగాని ప్ర ర్యేక వ్యాధులు? నుండన్ర, వైషమ్యము 
సమత్వము ఈ రెండును + హేశువులననుసరించి యుండును, హేతువులు లేనిచో అవి 
ఉండ నేరవు. 

అధ్యాయసం[గహము. 

మూ! హేతవఃపూర్వరూ పాణి రూపాణ్యుపశయ స్త సనా | సం 

పా)వ్వీః పూర్వముత్ప త్తి త్తి; సూూతమా(తం చికిత్సితమ్ 144॥ 
అ॥ ఈ అధ్యాయమునందు. ఆపస్మార మాయొక్క. -హీత్రువులు పూర్వరూప 

ములు, లక్షణములు, ఉ పశయమ్ము సంపా ప్రి, (పారంభోత్స ్రి త్రి చికిత్సా సం గవాము 
ఇవి చెప్పబడినవి. ' 

నిదానస్థానసంగహము. 

మూ జ్యరాదీనాం వీకారాణామష్టానాం సాధ్యతా నచ | 

పృథశే వై వక శ శ్చోకానే బాతు న్లీజోపశా న్హయః 1 హేతుపర్యాయనామాని 

వ్యాధీనాం లక్షణస్య చ | నిడానస్థానమేతావత్సంగ హేణోప 
దిఖ్య తే 1461 

ఇత్యగ్ని వేశక్ళ తే త న చరక వ్రతి సంస్కృతే నిదా నస్థానేఒప 

స్సా శైరనిదానం నామాష్ట్రమో2_ధ్యాయః || 
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ఆ॥ ఈనిదానస్థానమునందు జ్వరము "మొదలగు ఎనిమిదివిభ ములగు వ్యాధులకను 

ప్రత్యేక ప్ర త్యేకముగ సాధ్యత్వము, అసాధ్యత్వము, -షతువులు, లత,ణముల్పు ఉప 

శయము ఇవి చెప్పబడినవి. మరియు హేతువుయొక్కయు వ్యాధియొక్క_యు లక్ష 

ణముయొక్క_యు పర్యాయపదములు చెప్పబడినవి. ఈవిధమున నిదానస్థానము సంగ 

హాముగ చెప్పబడినది. 

ఇవ్విధ ంబున్క, శ్రీపాదోపనామకకృష్ణమా ర్రీ రి శా స్త్రీప్రణీకంబె న చరకదీపిక 

యనెడి చరకస సంహితా వ్యాఖ్యా నమునందు అపస్మారనిదానమ నెడు 

అస్టమా ధ్యాయము సమౌ ప్పము, 

విదానసానము సమా పము. 
థి అజాత 

ననన గ్ర నన 



విమానశ్రానము 
Dt m Rs 
am 

(సథమాఛ్యాయము 
ఫూ అ కల 

మూ॥  అభాతో రసవిమానం వ్యాఖ్యాస్యామః। 11 

అ॥ పిమ్మట రసవిమానమును చెప్ప బోవుచున్నాము, 

మూ! ఇతి వా సాహ భగవానా తేయః। 2 | 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు ఇెప్పెను, 

మూ!ఇహఖలు వ్యాధీనాం నిమి _త్తపూర్వరాపోపశయసంఖ్యా 

ప్రాధాన్య విధివికల్పబఅకాలవి శేపానసుప్రివి శ్యాన _న్తరంరసదవ్యదోష. 

విశారభేవజ'దేశ కాలబలశ రీరాహారసారసాత్మ సత పృకృతివయసాం 

మానవావహితమనసా యణథానక్టోయం భవతి భిషజా, రసాదిమాన 

జ్ఞానాయ _త్తత్వాత్ (కియాయాః) ఖ్ పహ్యూమానజ్షోర సదోషపాదీనాం 

లివక్' వ్యాధిని గహసమర్భొ' భవతి; తసా 25 రసా తిమానజ్ఞానా గ్థం 

విమానస్థానముప చత్యా మౌాజగ్ని చేశ! !॥ త తాడొ రనదివ్య దోమ 

విశారపుూభావాన్ వమ్యాశుః sh 4 1 

అ॥ వ్యాధులయొక్క_ య హీతువులు, పూర్వరూపములు, లతృణములు, ఊప 

శయమ్యు సంఖ్య, (సాధాన్యము విధి వికల్పము బలకాలము వీనివిశేపుములు ఇది 

వరలో చెప్పబడినవి, పిమ్మట రసము, (ద్రవ్వము, దోషములు, వ్యా[నులు, కుపషధథ 

ములు, దేశము లము బలము, శరీరము ఆహారసారమ్ము సౌాతీ శ్ర ము మనస్సు, 

(ప్రకృతి, వయస్సు ననిరయొక. విశేషములను చెప్పబోవుచున్నా ము, వైద్యుడు 'సావ 

ధానమనస్సుకలవా డై వీనిని తెలినీకొనవలయును. చికిత్స రసాదివి శే; సజ్జైనము ననుస 

రించియుండును. రసాదివిే!షములను 'తెలిసికొనని వైద్యుడు వ్యాధులను నింప జేయుట 

యను సవగ్దుడుకాడు, కావున రసాదివిశేషములు 'తెలియునిమి త్రము విమానస్థానమును 

వెపష్టాచునా ము. అందు మొదట రసములు (ద్రవ్యములు, దోషములు, వ్యాధులు 

వీనియొక్క_ విశేషములను చెప్పుచున్నాము, 
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రసపివరము. 

నూ! రసాస్తావత్ షట్  మధురాన్లులవణకోటుతి కృకపా 
యాః; తే సమ్యుగుపయుజ్యమానాః శరీరం యాపయ ని. మిథ్యోప 

యుజ్యమానా స్తు ఖలు దోష్మపకోపణాయోపకల్పయ ని I5॥ 

అ॥ మధురము, అమ్లుమ్కు లవణము కటువు, తి క్స్ ము కసాయము అని రసములు 

ఆరువిధములుగ నుండును. అవి సరిగ నుపయోగింపబడి శరీరము సమౌనస్థితిలో 

నుం చును సరిగనుపయోగింపబడనిచో దోషములను (పకోపము నొందించును. 

. దోషవివరము, 

మూ॥ దోపాః పున్యస్త్రుయో - వాతపి త్త న్లైప్మూణ; తే 

(పకృతిభూ తాః శరీరోపకారకా భవస్తి, వికృత మాపన్నా.ః ఖ అతి 

నానావి ధ్రైర్వికారైైః శరీరముపతాపయ ని ॥6॥ 

అ॥ వాతము పిత్తము "నేప స్మృము అని దోషములు మూడువిధముళుగ నుండును, 
అవి సమౌనస్థితియందున్నచో శరీరమున కపకారమును చేయును: వికృతినొందినచో 

అనేక విధములైన వ్యాధులను కలిగింజ శరీరమునకు బాధను కలిగించును. 

మూ॥ తత దోవమేె కం తయ స్త్ర యో రసా జనయ న్ని, 

తియ్య న్రుయశోపశమయ న్ని ని; తద్యథా---కటుతి క్క క కపూయా వాతం 

జనియ న్తి, మధుశాన్లులవణా స్తనం శమము న్తి; క'కాటువ్షుల వణాః 

పిత్త 6 జనయ ని. మధురతి క క కపొయా _సేనచ్చృమయ స్ర్తి ని; మభురాన్లు 

లవణాః శ్లేహ్మాణం జనయ న్ని, ; కటుతి కృళ పాయా స్టే (నం శమయన్ని | 7|| 

అ. ఒక_క్క..దోషమును మూ జేసీరసములు వృద్దినొందించును, మూ జేనిళస 
న 

ములు శమింప జేయును. ఎట్టనశణా_కటుతి క్షకహాయరస ములు 'వొతీమును వాదినొందిం' 
చును, మభురాన్గులవణర సములు వాతమును కోమింప జేయును. కటుకాన్లులవసిలీసము 

పీత్తమును వృద్ధినొందించును. మధురతిక్కక సాయరస పిత్తమును “మింపజేయును. 

నుభురాన్లులవకీరన సములు (శ్రేష్ట్రమును స ంషతుపే. కొటుతి క్రకహాయరసములు 
శ్రేష్మమును శమింప జేయును. 

మూ! రపదోవసన్ని పాలే తు యే రసా మొర్దోమైః సమాన 
గుణా: సమానగుణభూయిష్టా వా భవన్తి "తే తానభివర్హయ న్ని, విప 
రీతగుణా స్తు విపరీతగుణభూయి స్టా వా శనుయన నృ స భ్యస్యమానాః; 

ఇ ల్యేతద్వ్యవస్థా హేతోః వ _ట్యముపదిళ్య లేళసానాం పరన్న శేణానం | 
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సృష్టానాం, త్రిత్వం చ దోపాణాం; సంస ర్హ వికల్ప విసారో హే 

పామవరిసంఖ్యే యో భవలి, వికల్ప భేదాపరిస ంథ్యేయత్యాల్ ॥ 8 ॥ 

అ॥ ఉపయోగింపబడిన రసములు" ఏ దోషములతో సమొనగుణములను గాని, 

సమానగుణములను అధికముగాాని కలిగియుండునో ఆ దోషములను నృద్ధినొందించును. 

ఏ దోషములతో - విపరీతగుణములనుగాని విపరీతగుణములను అధిక మాని కలిగి 

యుండునో ఆ దోషములను వను. పరస్పరముకలియనిర'సములు ఆరువిధము 
అనియు పరస్పరముకలియని దోషములు మూడువిధములనియు 'సంకేపముగ చెప్పబడి 

నవి. వికల్పముచే భేదములు ఆసంఖ్యాకములుగ నగునుగావున రసములయొక్కయు 

దోషములయొక్క_యు 'సంయోగవికల్పములు అసంఖ్యాక ములుగ నుండును. 

వరా॥! తత్ర ఖల్వనేకరనె సేషు ద వ్యెహ్వనే కదోపాత్య శేషు చ 

వి కాలేవు రసదోష[ పభావమేకై క శ్వర రిని తతో దృశ్య 

వికార పభావత త్త సి న్యన స్యేల్ ; న 'తేవం ఖలు సర్వత్ర, నహీ 

విశృతివిషమసమ వే తానాం నానాత్టకానాఠి 'దవ్యాణాం పరస్ప రేణ 

చోపహతాశామనై కశ్చ వికల్పనై నైర్వికల్ప తానామవయ్మ ప్రభావాను 

మానేన సముదాయ పభావత తే , 3 మధ్యవసాతుం న్రక్యం, తభాయు శె 

హీ సముదా యొ సముదాయ, పభావక తృ $మేవోపలభ్య తతో రస 

(దవ్యవికార్మ(పభావత త్త్యం వ్యవస్యేత్ తీసా శ్రద)స్మపభావతశ్చ. 
(దవ్య పభావతళ్స్చ దోష,వభావతశ్చ వికార్మపభ కశళ్చ త్ర త్తే 

ముప "దేశ్యూమః — తలే తవు రస ద్రవ్యదోవవికార్మ పభాన ఉపదిష్టో 

భవతి 110; . | 
అ॥ ద్రవ్యములు అౌనీకరసములు కలవిగను వ్యాథులు అనేక దోషములుకలవి 

. గను నుండును. రసములయొక్క_యు దోషములయొక్క_యు విశేషములను వివరముగ 
శెలినికొని |దవ్యములయొక్క_యు వ్యాధులయొక్క_యు విశేషములను తెలిసికొవ ' 
వలయును. అన్నిచోట్లను ఈవిధముగ శెలినిక్రొనుటక వీలులేదు. విక్ళతి(పత్యయార 
బములైనట్టియు విష, షమ ప్రత్య యారబ్బములై నట్టి నట్లియు అనేకవిధములైన "హీతువులచే 
జీనియిం-చీనట్టియు ప పర స్వరవ్యతి కేక మొలగు రస సములు కలిగినట్టియు కల్పనలే మార్పు 

నొందింపబడినట్టియు దివన్యముల యొక్క సామదాయక విశేషమును రసౌదివి"శేప 
జ్ఞానము చేత శేలిసికొనుటకు ళక్యముకాదు. అఆట్టిసమయమున  రసములయొక్క_ యు 
ప్రవ్యములయొక్క_యు వ్యాథుల యొక ్క_ యు “సాముదాయక విశేపములెనీ "మొదట 

"తెలసీకొని పిమ్మట ఆఅవయవవిశేషములను తెలిసికొనవలయును. కావున రసము 
(ద్రవ్యములు దోషములు వ్యాధులు వినియొక్క విశేషములను ెప్పబోవుచున్నాము. 

ఇట్టు రసములు వ్ దోషములు వ్యాభులు వీనియొక్క_ విశేషములు సామాన్య 

rl 
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(దవ్యవి శేవవివరణము. 
_ మూ॥ దవ్య(పభావం వునబుపదేవ్యోమః ఆలా ంలే అసర్పిర్న 

ధూని వాతి _త్తశ్లేమ్మ ప్రశ్లమనాని ద్రవ్యాణి భవన్తి | తత, లేలం 

న్నేవౌన్ట్య గారవచోపపన్న త్వాద్యాతం జయతిసత తీ మభ్య స్యమానం, 

వాతో హీ రౌశత్యు కై త్యలాఘవోపపన్నో విరుద్ధ్దగుణో భవతి, విరుద్ధ 
గుణసన్ని పౌతే హీ భూయసా౭ల్పమవజీయ తే, తసా / శై లంవాతం 
జయతి సతతమభ్యస్యమానం,; సర్ప్చిః ఖల్వేవమేవ వీత్తం జయతి, 

మాధుర్యా వై త్యాన్నంన్షఏళ్య తచ్చ, పీ_త్రల హ్యూమధురముప్ట్రం 

తీక్షం చ; మధుచ శైప్మాణం జయతి, శాత్య్యూ ల్తెన్ట్యూత్ కషాయ 
కా 9, షా త్యాచ్చ, శ్లెప్మా హి స్నిగ్లో మన్దో మధురక్చ ॥ యచ్చాన్యదవి 
కించిద్ద)వ్య మేనం వాతవి_త్తకఫేభ్యో గుణతో విపరీతం విరుద్ధం 

త న చె తా ఇాయత్య భ్య గ్రమానమ్ 1121 

అ॥ (ద్రవ్యములయొక్క_ విశేషములను వివరించి చెప్పుచున్నాము. _తెలము వాత 
మును ఘృతేము పి_ర్హేమున్సు 'తే-నె కఫమును శమింపచేయును. _తెలము ఎల్లప్పుడు 

సేవింపబడిన_దె స్నిగ్ధ ఆ స్షగురుగుణములు కలదగుటవలన విరుద్ధములగు రూతుశీతలఘు 

గుణములుకల తాతేమును శమింప జేయును. విరుద్దగుణములు కలిసినప్పుడు అథికబలము 
కలవానిచే సల్పబలముకలవి' జయింపబడును. కావున ఎల్లప్పుడు సేవింపబడిన (తెలము 

వాతమును ళమింపచేయును. ఇటులెన్కే మధభురరసమును శీతగుణమును నుందగుణమును 

పల ఘృతీము మధురరసముశేనట్లియు  ఊష్థ గుణమును తీక్ష గుణమును కల పి త్తమును 

శమింప చేయును, ఇటులే రూక గు మును తీక్ష గుణమును కహాయరిాసమును కల 

తేనె స్నీగగుణమును మందగుణమును మధురరసమును కల కఫమును శమింప చేయును. 

వాతసి త్రశ్రీఫములక విరుద్ధమ్ములేన గుణములుక ల ఇతర దవ్యములుకూడ ఈవిభముననే 

వాత పి త్తశ్రేష్టములను శమింపచేయును. 

అధికముగ సేవింపకూ డని (దవ్యములు. 

మూ॥ అథ ఖలు ,తీణి [(దవ్వాణి నాత్యుపయుళీ తాధిక 
+ జ 

మన్వ్యేభ్యో ద వ్యెభ్యః; తద్యథా = వీప్పలీః, తోరం. లవణమితి ॥18॥ 

అ॥ పిప్పళ్ళు 'మొురము లవణము. వీనిని ఇతరద౦వ్యములకం కు అధికముగ 

సేవింపకాడదు. 

పిప్పళ్ళను అధికముగ సేవింపకుండుటకు కారణము. 

"మూ! పిప్పల్యో హి కటుకాః సతో మధురవి పాకా గురో 

' నాత్యర్థం న్నిగ్ధోహ్లాః ప్రశ్తేదిన్యో భేపజూ భిమతాశ్ళ్చ, తాః సద్యః శుభా 
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శుభకారిణ్యో భవన్తి, ఆపాతభ[దాః |ప్రయోగసమసాద్దుణ్యాక్, 
దోవసంచయానుబన్గాః సతతముపయుజ్యమానా హి, గురు పశేది 

త్యాన్స్సే పాణము క్రైశయ న్ని? జెష్ట్యాత్సి త్తం, న చ వాత ప్రశమ 
నా యోపకొల్ప _న్దేఒ ల్పస్నేహోప్తభావాత్ , యో గవాహాన్య స్తు ఖలు 

my భవ న్ని; తస్మాత్సిప్పలీర్నాత్యుపయుప్తాత 1141 
అ॥ పిప్పళ్ళు కటురసముకల్నవె మధురవిపాకముకలవిగ నుండును. గురుగుణ 

మును స్వల్పములగు స్నిగ్ధోష్టగుణములును న్లేదగుణమును కలవిగ నుండును. కు సథ 

ముల నిమి త్రము ఉపయోగించును. వంటనే కుఖ శుభ కార్యములను చేయును. సరిగ 

నుపయోగించినచో సద్దుణములను కలుగ జేయును. తేణుచుగ నుపయోగించినచో దోష. 

ములను వృద్ధినొందించుట. గురుగుణమును “క్లేదగుణమును కలిగియుండుటవలన .శ్రేష్మ 
మును, ఉాస్ష్రగుణము కలిగియుండుటవలన 'పిత్తీమును ఊచేకము నొందించును. స్నగ 

ఈ స్లగుణములు స్వల్పముగ నుండుటనలన వాతమును శమింపచేయజాలవు. యోగ బాహి 

య నెడి ళక్తికలవిగ నుండును. చెడుగుణములు అధికముగ నుండుటవలన పిప్పళ్ళను 
అధికముగ నుపయోగింపకూడదు. 

కూరమును అధికముగ సేవింపకుండుటకు కారణము 

మూ! తూరః పునలొప్త్యృషతై మ్య లాఘవోపపన్న ః కేదయ 

త్యాదా పశ్చాద్వ్యిశోషయతి, స పచనదహ నభేదనా ర్థముపయుజ్య తే; 

సో౭_తి ప్రయుజ్యమానః ేశాత్నీపృాదయపుం స్టో (పభఘూతకరః సంప 
ద్య తే, యే హ్యేనం [గామనగరనిగ మజనపదాః సతతముపయుళ్షాలే 

శ్రే వ్యాన ఏ పొణ్బ్యఖాలిత్య పాలిత్యభాజో హృదయాపక ర్రినశ్చ భవస్తి ' 
తద్యథా- (పాచ్యాశ్చీనాళ్చ; తస్మాత్ శరత నాత్యు పయుజ్లోత 1151. 

అ॥ మోరమ్సు ఉప్షతీక్ష లయుగుణములు కలై "మొదట శ్లేదమునొందించి పిమ్మట 

ఎండింపచేయును, పక్వముచేయుటకును దహింప చేయుటకను భేదించుటకును ఊప 

యోగించును. అధికమీగ నుపయోగించినచో కేశములు నేత్రములు హృదయము 
ఫుం_న్హ్వము వీనిని చెరచును. (గామములు పురమును పట్టణములు పళలెలు వీనియందు. 
నిపనీం చునట్టి ఎవరు ఎల్లప్పుడు సేవించెదరో చారు 'ుడ్డితనము “నఫుంసకత ము. 
వంటుకలూడుట వెంటుకలు నెరయుట హృదయమునందు పరిక ర్హనమచెడి బాధ 
వీనిత్రోహాడినవా రగుదురు. (పొచ్యదేశస్థులును చచీనాబేశస్తులట తరుచు ఉపయో - 
గించెదరు. చెడుగుణములు అధికేముగనుండీటవలన శారమును అధికముగ నుపయో - 

గింపకూడదు, 

లవణమును అధికముగ శేవిరిపకుండుటకు కారణము, . 
వమూ॥ లవణం పునరాష్ట్య కేక్ పపన్న మనతిగుర్వనతిస్ని గ్గ 

ముపశ్లేది విససంనసమ ర్థనమన్న ద్రన్యరుచికఠరం, ఆపాతభద్ళం పి 
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యోగసమశౌద్గుణ్యాత్ , దోప సంచయాను బన్గం, తదోంచనపాచనొ 

ప్వైదనవిన ంసనా క రముపయు జ్య తే, తదత్య ర్థ రముప యుజ్య మా నంగ్లాని 

త_థిల్య దార్భ్బల్యా భినిరగ్భ ల్లో తికరం శరీఠస్య భవతి; యె హ్యేనద్దామ 

 నగరఠనిగమజనపధా; సతతేముపయుబ్ఞ లే లే భూ యిష్టం గాస్న వః 

శిథిలమాంసకోణితా అపరిన్లేశసహోళ్ళ్చ భవన్తి తద్యథా - వాస్లీక 

సౌరా్షి ప్రీ ఏకహ్పైన్ట నవసౌవీరకాణ లే హి పయసా౭ఒవీ సదా అవణ 

మశ్ష్న్న_న్తి, యే కీవా భూ మేరత్యూ షరా దేశా _స్టేపౌరవధివీరుద్భన 

స్పతివానన్స క్యా న జాయ న్తే-ల్పలేజసో వా భవన్తి లివణోపహతే 
త్యాత్ ; తస లవణ" నాత్యుపయ జీత; యే వహ్యరిలవణసాశ్మా $e 

వురుపా సే నేపూమపి ఖాలిక్యేన్ల)లు ప్త ప 'పాలిత్యాని తనా వలయళ్ళా 
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el లవణము, ఉ స్ట్యతీక్షగుణములుకల దై స్వల్పమగుగురుగుణమును 'స్వల్పమగు 

స్నిగ్ధగుణమును శే శకేదసణమును కలిగియుండును. మలాదులను (సవింప జేయును, ఆహార 

పచ ర్థములయందు రుచిని కలిగించును. సరిగనుపమయోగించినచో 'సద్దుణములను కలుగే 

యును. తరుచు" నుపయోగించినచో దోషములను వృద్ధినొందించును. రుచిని కలిగిం 

చుటకును పక్వమునొందించుటకును శ్ఞేదమునొందించుటికను మలాదులను (సవింప 

చేయుటకును ఉపయోగించును. అధికముగ నుపయోగించినచో బడలిక _శెథిల్యము 

జార్చల్యము వీనిని కలిగించును. (గ్రామములు పురములు పట్టణములు పళ్లెలు వీినియందు 

నివసీంచునట్టి ఎవరు ఎల్లప్పుడు సేవించెదరో వారు బడలికయు మౌంస్నశెథిల్యమును 

రక్త శెథిల్యమును కలవా రగుదురు. కస్ట్రమును సహింపజూలరు, బాహ్లిక దేశ స్థులును 

సారా ష్రచస్టు సులును నీంధు'చేళసులును 'సౌవిరక"చేశస్థులును తరుచు ఆ పయోగించెదరు. 

మణిఈయయు పాలేయందుకూడ ఉపయోగిం చెదరు. ఊపహర[పదేశమునందు లవణసంబంథ 

ముండుటవలన అరటి 'మొదలగు చెట్లు పొదలు పనస" మొదలగువృకు ములు మామిడి 

"మొదలగువృక్నుములు “ములవ నేరవు, “మొల-చినను స్వల్పళ కిక లవిగ నుండును. చెడు 

గుణములు అధికముగ నుండుటవలన లవణమును అధికముగ నుపయోగింపకూడదు. 

లవణము ఆధికముగ అలవాటుకల వారలకు ఖాలితేేము (పేనుకొరుకట వెం టుక 

లూడుట వెం టుకలుగెరయుట శరీరము ముడతలుపడుట ఇవి తరుణవయస్సునం'దే 

కలుగును, ' 

మూ॥ తస్మాత్ శేహాం తత్సాత్శ తః. కమేణాపగమనసం 

+ శ్రేయః. సాత్మ్యమపీ హీ క)మేణోపనివర్శ గ్రమానమదోషకుల్ప 

దోషం వా భవతి | 17|| 
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'అ॥ కూరలవణములను అధికముగ అభ్యాసముకలవాడు వానిని . [కమముగ 
తగ్మింపవలయును. సాత్శ్య మెనను [కమముగ తగ్దించినచో చెరుసును కలిగింపద్దు. (an కలిగించినను స్వల్పముగ నే కలిగించును. 

. సాత్శ న్రనివరణము. 

వవూ॥ సాత్మ §° నామ తత్ యదాత్శన్యువశే శే; సాత్నా$ 
రా హ్యుపశ్రయ వః! త_త్త్రవిధం-ప్రివరావరమధ్య విభా శన; స _ప్పవిధం 
చ-ర్వసై కై కత్వేన, సర్యరసోపయోగాచ్చ! తత) సర్వరసం పివఠం, 
అవరమేకరసం, మధ్యమం తు పవ రావరమధ్యస్థమ్ త తా)వర మధ్యా 
భ్యాం సాత్నా ఛ్యాం క౦మేణ ప్యవరముపపాద యే తాత శ్రమ్! సర్వ 
సర్వాణ్యాహారవిధివి శషాయతనా న్యభిసమి క్ష క్ పాతవేవానురు 
భ్యేత ॥ 19 ॥ గ. 

అ॥ తనకు అనుకూలమైనది సాత్మ్యమని చెప్పబడును. 'అది (పవరమనియు అవర 
మనియు మణ్యమనియు మూడువిధములుగ నుండును. మరియు రసములను (ప్రత్యేక 
ముగ నుపయోగిం చుట నుబట్లి యు రసములనన్ని టిని ఉ పయోగించుట నుబట్టి యు ఏడు విధములుగ నుండును. అందు రసములనన్ని టిని ఉపయోగించుట (పవరమనియు ఒక 
రసమును ఉపయోగించుట అవరమనియు కొన్నిరసముల నుపయోగించుట మధ్యము మనియు చెప్పబడును. ఒకరసయుగాని కొన్ని రసములుగాని అభి గసనముగనున్న ప్పుడు 
(కమముగ అన్ని రసములను అభ్యాసము చేయవలయును. 'సమ_స్టరసములును అభ్యాస ఎమెనను పకృతిమొదలెన ఎనిమిదివిధయులగు ఆహారవిథివి శేష -హీతువ్లులను అనుసరించి హీతకరమెన ఆహారమునే భుజింపవలయును. 

ఆహోరవిధివి శేష హేతున్రలు. 
మూూాI॥ త్మ తఖల్విమాన్యష్టావాహారవిధినికేపాయతనా నిభవ న్ని! 

తద్య థా-_ (ప్రకృృతికరణసం యోగ రాశి దేశ కాలోప యోగసంస్థోప యో 
క్ర ౧షవమాసి భవ ని ॥20॥ ఎవం 0) అలి 

అ॥ (పకృతి కరణము సంయోగము, రాక్స్కి దేశము కాలము ఉపయోగసంసు ఉపయో క్ష అనునీ యెనిమిదియు ఆహారవిధివి శేష. హీతువులుగ నుండును. అనా 
భుజింపబడిన ఆహారముయొక్క_ హా తాహితత్వములక కారణనులుగ నుండును. 

ప్రకృతివివరణము, 
| ॥ మూ తత పృకృతిరుచ్య లే--స్యభావోయః, స ప్రనరాహో _ శావధద్ర)వ్యాణాం స్వాభావిళో గుర్వాదిగుణయోగః; తద్యదా - 

నూషముద్ద యో,, సూక రె ణ యోశ్చ Fay 



- వీమానస్థానము . 79. 

_అ॥ స్వభావము (పకృతియన బడును. అనగా ఆహార! దవ్యములయందును 

రం జాషధ (దవ్యములయందును గుర్వాదిగుణములు స్వత స్సిద్ధముగ నుండుట (పకృతియన 

బడును. ఎటులననగా _ మినుములయందు సరుసణమును, పిసలయందు లఘుగుణమును, 

పందినూం'సమునందు గురుగుణమును, , లేడిమౌం'సమునందు లభుగుణమును స్వభావము 

గనే యుండును, 

| కరణవి వరణము, 

మూ॥ కరణం పునః = సాగ భావికానాం (వవ్యాణామి 

సంసా్క్కారః, సంస్కారో క భా గుత్తా _నరాభానముచ్య కే | "లే గుణాత్చ 

తోయాగ్ని సంనికర్ష కే-చమన్ధన బేశకాలవశేన ఛావనాదిభిః కాల్బప 
కర భాజనాదిభిళ్చాభిధియ _న్దే చీ 91 

అ॥ స్వఫావగుణయు కృములగు (ద్రవ్యములకు సంస్య్కారముబే ఇతరగుణము 

లను కలిగించుట కరణమని చెప్పబడును. ఉదకము అగ్ని, కడుగుట్క మధథించుట్క 

(పదేశము, "కాలము, ఫావన "మొదలగునవి, సమయమ్ము పాత్రలు "మొదలగువానివలన 

ఇతరగుణములు కలుగును, 

సంయోగవికరణము. 

మూ! సంయోగ _స్త+-ద్య యోర్చహూనాం వా (దవ్యాణాఠ 

సంవాతీభావః న ఏశేషమారభ లే యనైకకో (దవ్యాణ్యారమృ నే; 
తద్యథా = వూధుసనర్చిపోః, మధుమత్స్య్యపయసాం చ సతయోగః॥౨లీ॥ : 

అ॥ [ద్రవ్యములు రెండుగాని అశచేకములుగాని కలియుట సంయోగ మన 

బడును. అట్లు కలిసినప్పుడు ఆ దవ్యములయందులేని వి శేషగుణములు కలుగవచ్చును, 
ఎటులననగా _ తేనియ. ఘృతమును కలిసీనప్పుడును, తేనెయు చేపలును పాలును 
కలిసినప్పుడును వానియందు (ప్ర ల్యేకముగ లేని వెడుగుణములు కలుగును, 

_ రాశివివరణము. 

మూ! రాశి స్తుసర్య[గవాపరిగగౌమా తామా త్రఫఆవినిక్ష్స 

యార్థః (పళ్ళత:ః; తత నర్వ స్యా హారస్య (మణ గవాల మేక పసన 

నర్వ గవః, సర్వగవాశ్చ పునఃప్రమాణ గహణమేకై కలే నాహోర 

[దవ్యాణాం; నర్వ ! పీ [గహః సర్వ్య్యగహాః, సర్వతశ్చ గంహః 

పర్మిగహ ఉచ్యతే || విద్మ! 

అ॥ పరిమాణము రాళియనబడును, ఆహారముయొక్క్క మా తామా. తాఫల 

వినశ్చయము పరిమాణముననుసరించి యుండును. పరిమొజము సర్య|గవామనియు 

పరి గవామునియు రెండువిభములబుగ నుండును, ఆహారమునంతను ఒకముడ్షగ నేచేసి 
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తినుట సర్వ గహామనియ్సు (ప ల్యేకముగతినుట పరి గవామనియు వెప్పబడుసు, 
అనగా అన్నివస్తవులను ఏకముగా కలిపి తినుట సర్వ గవామనియుు (ప్రత్యేకముగా 
కలిపి తినుట పరిగవామనియు చెప్పబడును, 

చేశ్షవివకణము., 

మూ॥ ేన్ధః పునః = స్థానం, దవ్యాణాముత్స త్తి పచాకా 
చేశసాత్శ రం చాచే. 1251 

'దేళమన-గా స్థానము, ఇది (దవ్యోత్స త్రి త్తిస్థాన 'నం-చరించుసానము . 
థి అభ్యాసమెనస్థానము అని 'సాడువిధములుగ నుండును. 

కాలవివరణము. 

మూ॥ కాలో హి-నిత్యగ శ్చావస్థికశ్చ, త_తావస్థి కో వికార 
మవేవ. లే, నిత్య? స్తు ఖఅగృతుసా తా త్రైత: 126! 

|| నిత్యగమనియు ఆవస్థకమనియు కాలము రెండువిధములుగ నుండును, 
అందు ర్ గావస్థల ననుసరించినది అవక్థికశాలమనియు. బుతువులనను'సరించినది నిత్యగ 
కాలమనియు వప్పబడును. 

ఉపయోగసంస్థావివరణము. 

మూ ఉపయోగనంస్థా తు _ ఉపయోగనియమః, న జీర 
లవణావేవము 1271: ల్ 

అ॥ జీర్ణలత.ణములు కలిగినపీదప భుజించుట "మొదలగు ఉ సయోగ' నియమములు 
ఉపయోగ సంస్థ యనబడును, 

ఉపయో క్ర _క్ర వివరణము, 
నూా॥ ఉపయోకా న్రనః ఆ య _నమాహారముపవయుం కే 

యదాయ _శ్రమోళసాత్శ మ్ 128; 

ol ఆహ రమునుపయోగించుచాడు ఉపయో క్ట యనబడును. దేళసాత్మ్య్యము 
అతనియందు అధీన మె యుండును, 

మూ ఇఇత్య పావాహారవిధివిశీహొాయత నాని భః; న్తి వపాం 
విశేపూః కుభాళుభసల| వదాః పరస్పరోపకారకా ఛు న్ని తాన్ 

- బుఖ లేత, బుద్ధ్వా చ హీ తేప్పు రేవ స్యాత్ 3 నచ మోహో 
మాదో 0 (వియమహితమసుఖోదర్శ_ముపనే సవ్యం కిళ్చిదాహా 
జాతమన | గదా 1291 



il ఏమాననానము (11) ఫ్ 81 
అ॥ ఈవిధమున ఎనిమిదివిభములగు ఆహారవిధివి శేష "హీత్రువ్రలు చెప్పబడినవి, 

కుభాకళుభభలములను కలిగించునట్టియు పరస్పరము ఊపకారమున్క చేనికొనునట్టియు 
వీనియొక్కొ_ విశేషములను తెలిసీకొని పీతముే ఆ-చరింపవలయున్సు. (వీయ్యమెనట్రియు 
అహీతమెనట్రియు ఉ_త్పరకాలమునందు దుఃఖమును క లిగించునట్టి యు ఆహారము కు వ 
ధము "'మొదలగువానిని "మోవామువలనగాని (పమాదమువలనగాని సవింపగూడదు, 

ఆహారనియనముము. 

మూ॥ త తే) దమా హారవిధివి భానమురోగాణామాతురాణాం చ 
శేపాంచిత్మా_లేపికృ తె [వ హితతమం భుషొనానాం భవతి -- 

బంగ అ - ర ద ద్య ఆద అధ ఒక ఉస్థ్ఫం స్నీగ్గం మా తావజ్లీశే ఏర్యావిరకుద్దమి బు దేశే ఇష్టసర్యోప లు 
కరణం నాతి దుతం నాతివిలమ్బితం న జల్పన్నహసం స్తన్మనా భుజ్ఞ 
తా త్యానమభిసమోాత్ష్య సమ్యుక్ ॥ తస్య నాద్రుణ్యముప దే మ్యూమః। 

అ॥  సకాలమునందు భుజించు ఆరోగ్యవంతులనను కొంతమంది రోగులకను 
స్వభావముగ నే హీతకరమెన ఆహారనియమమును చెప్పబోవు.చున్నా ము, ఉఊన్గముగను 
స్నిద్ధముగను పరిమాణయుక్కముగను వి ర్యా విరుద్ధ ముగను నున్న ఆహారమును, పూర్వా 
హారము జీర్ణ మెనపిదప ఇష్ట_మెన్మప్రదేళమునందు ఇప్పములె న ఉపక్రరణములతో తొంద 
లేకండగను ఆలస్యముశాపండగను మోట్లాడకండగను నవ్వకండగను ఇతర ధ్యానము 
లేనివాడె తన కనుకూలముగనుండునట్టు భుజింపవలయును, దానియొక్క. పరిశ_స్ట 
గుణములను చెప్పుబోవుచున్నా ము. 

ఉప్ప భోజనగుణము, | 
మూ! ఉప్టమన్నీయాత్ --- ఉన్లం హి భుజ్యమానం స్వదతే, 

భుక్తం చాగ్ని హాదర్యముదీరయతి, ష్పిం చ జరాం గచ్చతి, 

వాతం. చానులోమయతి, శ్లేహ్మాణం చ పరిశోషయత్రి, . తసా దుష 
మకీ యాత్ 811 

అ॥ వేడిగనున్న ఆహారమును భుజిం-చినచో రుచిగ నుండును. జాఠ రాగ్ని ని 
నృద్ధినొందించును, త్వరలో జీర్షమగును. వాతేమునకో అఆనులాేేవుమును కలిగించును, 
_వేష్మామును నశింపచేయును. అందువలన వెచ్చగనున్న ఆహారక్స్సున్స భుజింపవలయును, 

యు 
సొ! స్నిగమన్నీయాత్ సిగ్గంహి భుజ్య మానం స్వద ల్కే 14 గ్గ 

భుక్తి వాదర్యమగ్నిముదీరయతి, వ్నీపిం జరాం గచ్చతి, వాతమను 
లోమయతి, దృఢికరోతి శరీశోపచయం, బలాభివృద్దిం చాభఖిజనయతి, 

న వర్ణ ప)సాదమపి వాఖీనిర్వ ర్భృయతి, తస్ఫాక్సిషగమక్నీ యాత్ 1824 + 
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అ॥ చమురుతోకూడిన ఆహారమును భుజించినచో రుచిగ నుండును. జాఠరా 

న్నిని వృద్ధినొందించును. త్వరలో జీర్ణమగును, శాతమునకు అఆఅనుభలోవముమును కలిగిం 

చును, శరీర పుష్టిని దృథపరచును. బలమును వృద్ధినొందించును. శరీరకాంతిని వృద్ధి 

పరచును. అందువలన చమురుతోకాడిన ఆహారమును భుజింపవలయును, 

పరిమూణభోజనగుణము. 

వమూ॥! మా తా్రావదల్నీయాత్ --మౌా తావద్ధి భుకం వాత 
పిత కఫొనవీడయదాయు రేవ వివర్ధయతి శేవలర, సుఖం గుదవమను 
పర్యేతి, న వోపా శ్రముపవా చస, అవ్యథం చ పరిపాక మేతి, తసా 3 

న్నా తా9వదన్నీ యాత్ 1881 

అ పరిమాణయు క్రమముగ భుజింపబడిన ఆహారము వాతీవి త్రేకఫములకు చెరు 

ఫును కలిగింపదు. ఆయునును సంపూర్షముగ వృద్ధినొందించును. గుదమౌర్షమును సుఖ 
ముగ పొందును. జాఠరాగ్నిని నళింపచేయదు. బాధ లేకండ జీర్ణమగును. కావున 
పరిమితిగా భుజింపవలయును. 

జీర్ణా నంతరభేోజనగుణము, 
. 2 వమూ॥ జీస్టే2న్నీయాత్ -- అజీన్చేపి భుకష్ష్యూనస్యాభ్యవహృత 

మాహారజాతం పూర్ణస్యాహాంస్య  రసమపిొణతము త్ర రేణాహుగర 

నేనో పసృజనఎర్వాన్లోపాన్ పృకోపయశ్యాళు, జీర తుభుక్షానస్య 
స్వస్థాన స్టేషు దోషేవ్యగ్నా చోదీరే జాతాయాం చ బుభుమోయాం 
వివృ లేవు చ (సోతసాం ముఖిషూడా రే విళుదై విళుద్దై చహృదయీ 

వాతానులోమ్యేవిసృ పే షుచ వాత మూత పురీవ. వేశేవ్య భ్య వహృత 
మాహారజాతం సర స్ శ రీరధాతూనషదూషయదాయుే వోభివ నయతి 
శేవలం, తస్మాజ్జీన్లే-ల్నీయాత్. ॥లిక॥ 

అ॥ _ జీర్ణముకానప్పుడు భుజించినచో పూర్వమునందు భుజింపబడిన ఆహారము 
యొక్క సరిగ తయారుకానిరనము తరుబాతభుజింపబడీన ఆహారముయొక్క_ రస 
ముతో కలిసీ సను 'సదోషములను వెంటే (పకోపింపచేయును. పూర్వమునందు 
భుజింపబడిన ఆహారము జీర్ణమై దోషములు స్వస్థానమునందుండుట, జాఠరదీ_ప్రియు 
ఆకలియు కలుగుట, (సోతో ముఖములు తెరుచుకొనియుండుట, పరిశుద్ద మెన (కేణు 
పులు వచ్చుట్క హృదయము పరికుద్ధముగ నుండుట్క వాతము 'అనులోమముగ 
నుండుట, చాతమూూ తే పురీష ములు వడలియుండుట ఈలకుణములున్న ప్పుడు భుజింప 
బడిన ఆహారము శరీర ధాతువులను దూషింపచేయక ఆయునును సంవూరముగ కలిగిం. 
చును, కావున జీర్ణ మెైనసిమ్మట భుజింపవల యును గ్ 

on 
Cat cam 



విమానస్థానము దివి 

ఏర్యావిరుద్ధభోజనగుణము. 

మూ ఏర్యావిరుద్దమక్న్ యాత్ -- అవిరుద్దవీర్య మశ్నన్ హి 
న విరుద్ధపీశ్యా హారజై కింకా రయముపసృజ్య శే, తీసా ఎదీరార 

విరుద్దమక్నీ యాత్ 1851 
"| విరుద్ధ ముకానిళ క్రి కి గల ఆహారమును భుజించినచో విరుద్ధళ క్తి కల ఆహార 

మును భుజించుటవలనజనించు వ్యాధులు కలుగ ేరవు. కావున విరుద్ధముకానిళ క్త్కల 

ఆహారమును భుబింపవలయును. 

ఇష్ట బేశభోజనగుణము. 

మూ! బే "దేశే-ల్నీయాత్ --ఇస్టే హి చేశే భుళ్తానో 

నానిష్ట బేళ్ళ జె వైర్శనోవిఘాతక ఎకెర్భావై ర్శనోవిఘాతం ప్రాప్నోతి, 

తవ " "స్టైః సరోగపకరక్టా ః క తస్నాది ప్లై. చే త భేష్ట సరో్యోపకరణం 

చాక్సీ యాత్ 1861 
అ॥  ఇస్ట్రమెన్మప్రజేశమునందు ఇష్టమ్యులె న పకరణములతో భుజించినయెడల 

మనోవిఘాతకరములగు భావములవలనకలుగు మనోేవిఘాతము కలుగదు. కావున ఇష్ట 

'మైన్మపబేళమునందు ఇష్టమ్నులైన ఉపకరణములతో భుజింపవలయును. 

లీకు భోజ నగుణము. 

మూ! నాతిదు)తమక్స్నీయాత్ --- అక్నిదుతం హి భుక్దాన 
స్యో కషోవానం అవసదనం, భోజనస్యా పతిష్టానం, భోజ్యదోన 
సాద్గుణ్యాపలబ్టీశ్చ ననియ తా, తస్ఫాన్నాకి ద్రుతమక్నీయాత్ 187 

అ॥ మిక్కి_లీతొందరగ భుజించినచో ఆహారము ఇతరమౌర్షములనుపొందుట, శరీ 

రము కృళశించుట్క క్రోస్టమును సరిగపొందకుండుట్క పచార్థములయందలి దోషమును 

. రూదియు సరిగ తెలియకండుట ఇవి కలుగును, కావున మిక్కి లిలొందరగ ఛభుజింపకూడదు. 

ఆలస్య భోజనగుణము. 

మూ! నాతివిలమ్బితమన్నీ యాత్ - అతివిలమ్బితం హి భుళ్లా 
జ 

నో న తృప్తిమధిగచ్చతి, బహు భుం్టే, శీతీభవకి చాహారజాతం 
విషమపాకం చ భవతి, తీసా ౧” షలివిలమ్బితమశ్నీ యాత్ 1881 

అ॥ మిక్కిలి ఆలస్యముగభుజించినచో త్ఫ_ప్టీ కలుగదు. అధికముగ భుజిం 

చును. ఆహారప పదార్థములు చల్చ్లబడును. ఆహారము విషమహపాక ము నొందును. కావున 

మిక్కిలి ఆల స్యముగ భుజింపకూడదు, 
క... 



84 చరకనం౦హితే 

మానభోజన గుణము. 

వమూూ॥ అజల్పన్న హసం_స్తన్మనా భుళ్లో త జల్పతో వాసతో=_ 
న్యమనసో వా భుక్టూనస్య త వవపహి దోపొ భవ సి య వవాత్రి 
(దుతమశ్నతః, తస్నాదజల్పన్నహసం స్తన రనౌ భుజ్లో త్ర 189 

అ॥ మౌట్టాడుచు-గాని నవ్వుచుగాని ఇతర ధ్యానముకలవా.డెకాని భుజించి 
నచో మిక్కి_ లితొందరగభుజిం చునప్పుడు కలుగునట్లియు ఆహారము ఇతరమౌర్హముల 
నొందుట "మొదలగునట్టి యు దోషములు కలుగును. కావున మాట్లాడకండగను నవ్య 
కుండగను ఇతర ధ్యానములేతండగను భుజింపవలయును. 

ఆత్మాభివీక్షణ భోజనగుణము. 
మూ! ఆతాానమభినమాత్ష్య భుబ్జీత సమ్యక్ -ఇదం మమోప 

"జన ఇదం నోపశేత ఇతి, విదితం హ్య్స్య ఆత్మన అత్మ సాత్మ్య్యం 
భవతి, తస్మాదాతా శ్రనమభిసమాక్ష్య భుఖీత సమ్యగితి 1491 

అ॥ “నాకు ఇది అనుకూలించును. ఇది అనువూలింపదు.” అని తనక "తెలియును, కావున తనవ అనుకూల్నమెనదానినే భుజింపవలయుకు. 

వరా! రసాన్లీవ్యాణి దోపూంశ్ష వికారాంశ్చ [పభావతః | 
వెద యో చేశకాలా చ శరీరం చస నో భిషక్ I॥41 

అ॥ రసములు (ద్రవ్యములు దోషములు వ్యానులు చేళము కాలము శరీరము వీనియొక్క_ విశేషములను తేలినీనవాజే వె ద్యుడనబడును. 

అభధ్యాయసం గపహాము. 
మూ॥! విమానార్థో రస్మదవ్యదోపరోగా; (పభావతః। (దవా §ో 

నాతి సేవ్యాని [తివిధం సాత్మ్య మేవ చ॥ ఆహారాయతేనాన్యస్టాభోజ్య 
సాద్దుణ్య మేవ చ |! వినూనే రససంఖ్యా లే సర్వమేత। త్స కాళ మ్! 4లీ! 

త రక। పతిసంస క 
న ఫ్ 'వేళృకృ లే త్ర నై చరక [ప సంస్కృ లే విగూనస్థానే ——0 

రసవిమానం నామ (పథ మోఒధ్యాయః | 
అ ఈ రసవిమానా ధ్యాయమునందు విమానస్థానముయొక్క_ ప్రయోజనము, ర'సవిశేషములు, (దవ్యవి'శేప యులు దోప,విశేషములం, వ్యాధిని శేషములు అధికముగ 

సేవింపకూడని (ద్రవ్యములు, మూడువిధములగు సాత్మ సము ఎనిమిదివిధములగు ఆహార విధివి కేప.-హేతువులు, ఆహారనియమము ఇవిఅన్ని యు చెప్పబడినవి, Fo ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోపనామకక్ళష్ణ మూ రి కా స్తీ ప్రణీతం-బెన చరకదీపీక యచనెథి చరక సంహి తావ్యాఖ్యానమునందు రసవిమానమనెడు 
(ప్రథమాధ్యాయము సమొ_ష్ట్రము. 
ల 



ద్వితీయాధ్యాయము. 

మూ! అథాత(తీవిధకుతీయం విమానం వ్యాఖ్యా స్వామః॥1॥ 
అ॥ పిమ్మట (త్రివధకమీ యవిమానమును చెప్పబోన్రచున్నా ము. 

మూ! ఇతి వా స్శావా భగవానా। తేయః 19; 
అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పును. 

మూ! (తివిధం కుక స్థాపయేద వకాశాంశ మా హారస్యాహోర 
ముపయుళ్ణొనః ; తద్య థా = ఏకొమువకాశాంశ్టం మూూరానామా హోర 
వికారాణాం, వకం (దవ్యాణాం, ఏకం పునర్వాతవి త్త శ్రెమ్మణామ్ 
వతావలీం ప్యోహారమా తాముపయుఇానో నామా।|తాహోరజం 
కించిదశు భం [ప్రాష్నో తి॥ న చ కేవలం మా కాన శ్రా (దేవాహారన్య 
కృత మాహారఫలసౌవవమవానుం శ్లకోగం, |పకతా దీనామషో 
నీవు వన యతనానాం |పవిభ స్ట ఫలశ్యాత్ "త్ర తావ 
దాహాగ రాళిమధికృత్య మాతామ్మాత ఫలవినిశ్సయా రః ష్మకృతః; 
వతావావేవ పస హారరాలివిధివికల్పోయావన్నా! తావ త్య మమా తా 
నత్త సంచ 151 

అ॥ ఆహారమునుభుజించునప్పుడు పతీ పదేశయునందలి అవళాళమును మూడు 
విధ ములుగ విభ జించుకొనవలయ్సును, వానిలో ఒకఖాగమును ఘనపదార్థములకును, 
ఒక భాగమును (దవపదార్గములకును, ఒక భాగమును వాత పి త్త శేప్మములకను కల్పించు 
కొనవలయును. ఆహారమును ఇట్టిపరిమొణముగ నుపయోగించినచో పరిమితిలేకండ 
భుజింపబడినఆహారమువలన కలుగు వెడుగుణములు కలుగ నేరవు, (పకృతి మొదలె న 
ఎనిమిదివిభములగు ఆహారవిధివికేష హీతువులవలన ఆహారముయొక్క_ ఫలము భిన్న 
ముగ నుండును. కావున ఆహారమును పరిమాణము* భుజించుటవలన నే ఆహారసలము 
నంతను పొందుటకు వీలులేదు. ఆహారపరిమాణమునను సరించి మౌ_తామౌత్రఫలవినిళ్ళ 
యము కలుగును, కావున మా(తామౌా త్రత్వములు అహార పరిమౌాణముయొక_ విధి 
వికల్పము నను సరించియుండును. 

పరిమితాహోరల కణములు. 

మూా తత్ర మా(కతావ త్త (ం పూర్వముపదిష్ట్రం కుత్స్యుంథ 
విభాగేన, తద్భూయో వి _స్తరేణానువ్యాఖ్యా స్యామః; తద్యథా --- 
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కుక్నేరకీ డనమాహాశేణ, పహృాదయస్యానవరోధః, 'పార్ళ (యోరవి 
వాటనం, అనలిగారవముదంస్య, (ప్రీణనమిస్టి)యాణాం, తుత్సిపాసో 

పరమః, స్థనాసనశ్లయనగమన పశ్వాసోచ్చా gసహాస్యసంకథాసు చ 

సుఖానువృ త్తి, సాయం (పాతేశ్చ్స సుఖేన పరిణమనం, బలవర్గోప 
చయకరత్గం వేతి మా|తావతో లక్షణమాజోరస్య భవతి 161 

అ॥ కీ పదేశముయొక్క_ అవకాళము ననుసరించి ఆహారముయొక్క_ పరి 
మాణము ఇరివరక చెప్పబడినది. దానిని తిరిగి వి_స్టరించి చెప్పుచున్నాము. ఆహార 

మును పరిమితీగ భుజించినయెడల వక్నీ|పచేళమునందు భాభ కలుగ ేరదు. హృదయ 

మునక అవరోధము కలుగదు. పార్ళ ములు కీడింపబడవు. ఉదరము మిక్కిలి 

బరువుగ నుండడు. ఇం, దియములు తృప్పనొందును. ఆకలియు దప్పికయు తగ్గును, 

కూర్చుండుట, పరుండుటు, నడుచుట, నిశ్నా ఏస్క జచ్చా స్క నవ్వుట్క ' మాట్లాడుట, 

వీనియందు సుఖము కలుగును. సాయం కాలమునందును ఉదయమునందును భుజించిన 

ఆహారము సుఖముగ జీర్ణమగును, బలమును కాంతియు వృద్ధినొందును, ఆహారము 

పరిమితిగ భుజించినచ్వుడు ఈ లక్కుణములు కలుగును. 

హీ-నాధికాహారలతుణములు, 

మూ॥ అమాతాివ త్త గం పునర్షి (విధమాచత్ష లే - హీన 

మధికం చేతి; తతి పీననూూ[తమాహోరరాశిం బలవర్లో పచయ కయ 

కరమతృ్భ పీ కరముదాన ర కరమవృపష్యమనాయుష్యమనెజస్యం శ రీర 
నీలో అం టో 

మనో బుద్ధీస్ట యో పఘాతకరం సారవిధమనమల తమ్మూ సవహామశీ లేళ్ళ | 

వాతవికారాణావమాయతనమాచవ తే ॥ అతిమూత్రం పునః స్వ 

దోపషపకోపణమిచ్చ _న్తి సర్పకుశ్రలాః 181 
ఆ॥ అపరిమిత త్వము కీంనమనియు అధికమనియు గెండువిథములుగ నుండును. 

ఆహారమును తీక్కు_వగ తినినచో బలమును కాంతియు తగ్గును. తృప్తీ కలుగ నేరదు. 

ఊదావ_ర్భము కలుగును. వీర్యవృద్ధియు ఆయువును ఒజస్సును కలుగవు, శరీరము 

మనస్సు బుద్ది ఇం దియములం వీనికి విఘాతము కలుగును. ధాతుసారము కలుగదు. 

అలకే కలుగును, ఎనుబదివిధ ములగు వాత వ్యాధులును కలుగును. అధికముగ భుజిం 

చినయెడల “సము స్టదోపషములును [పకోపించును. 

మూ॥ యో హీ మూర్తానామాహోరవికారాణాం సాహిత్యం 

జ శీ లి ళాల ఆక గ స్ట mr 0 " గత్వా పశ్చాద్ద)వె స్తృృ వీమాపద్య "లే-భూాయః, తస్యామాశయగ౫ తా 

వాతపి క్ర వెహ్మాణోఒభ గ[వహానరేణాతిమూ, తేణాతి పవీడ్యమానాః స 
॥ పధ్య చే॥ త్తే (పకుషితా_స్తమవావోఠ లాళి 
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మపరిణతమావిశ్య కుతే రక చే శ్రమన్నా శతా విష్టమ్భుయ_న్తః సహసా 
వా౭_పఫ్వు త్తీరాధరాభ్యాం మార్షాభ్యాం (ప్రచ్యావయ_న్నః పృథక్ 

పృథగిమాన్ వికారానభినిర్వ ర్భ్యయ_న్హ ్ రతిమూ(తభోక్తు ॥ తత,వాతః 

శూూలానాహోజ్లమర్గముఖశోవమమూ ర్భా(మాగ్ని వైవమ్యసిఠాసంకో 
అభ జర స వక 4 9 ఆస షై . న చసనం స్తమృనాని కరొతి; పి త్తం సునర్ణ ( రొతీసా రొ న్యర్షావాతృ షూ 

మద భవము పలాపాని; శస తు ఛ్ ్ రోచ కావిపాకళీతజగ రాలస్య 

గా తేగారవాభినిర్భ్భ ల్రికరః సంపద్య లే ili 

అ॥ ఘనపదార్థములను తృ ప్టిగభుజించి పిమ్మట (ద్రవపదార్థములను అధికముగ 

భుజించినచో అమౌళయగతములైన వాతపిత్త శ్లేష్మునులు అతిమొత్రముగ భుజింప 
బడిన ఆ యాహారముచే మిక్కిలి పీడింపబడిన్నవె ఒక్క_మారుగ నే |పకేపమునొందును, 
అట్లు (పకోపించిన్నవె పక్వమునొందని ఆహారమును పొంది కత, యొక్క ఒకపదేళ 

మును పొందినవె అన్నముతోకలినీ అన్నమును _స్పంఖింపచేసీ ఊళ్థ్వాధోమౌార్దముల 
నుండి వెడలింపచేసీ చెప్పబోవు (ప త్యేకలతణములను కలిగించును. వానిలో వాతము. 
కూల్క ఆనావామ్ము ఒడలునొప్పుల్కు నోయఎండుట, మూర్చ, భమ అగ్ని వె షమ్యచు, 

నీరలు సంకోచమునొందుట, శరీరము _స్పంఫించుట ఈ లతుణములను కలిగించును, 

పీల్సేము___జ్వరము, అతిసారము లోన తాపము, దప్పిక, మదమ్యు (భవము, (పలాపమ్ము 

వీనిని కలిగించును. కఫము. వాంతి ఆరో-చక్మము, జీర్ణముకాక పోవుట, శీతజ్వరమ్యు 

మందత్వేము, శరీరము బరువుగనుండుట వీనినీ కలిగించును. 

మూ! న ఖలు శేనలమకిమా[ త మేవాహార రాశిమామపదోవ. 
5 లో, జో ఇ ఒం కరమిచ్చ స్పి, అవి తు ఖలు గురురూతశీతశుమ్కద్విష్టవిష్టమ్భివిచా 

ప్యూళుచివిరు ద్ధానామకా లే చాన్న, పానానాముపసేవనం, కామ్య కోధ 
లోభ మో హేర్ద్యా హీశొకమానో బ్వేగభ యాపత _కేన మనసా నా 

యదన్న పానముపయుజ్య లే తదప్యామమేవ _(పదూషయతి !శ్లో!మా 
తయా ప్య భ్యవహృతం పథ్యం చాన్నం న జీర్యతి | చిన్లాకోక 
భయ [కోధదుఃఖశయ్యా_పజాగరైః 11 తం ద్వివిధ మామ _పదోవ. 
మాచశ తే భిషజః —విసూచికామలసకం | చ॥ 

అ॥ ఆమదోషము కేవలము అధికాహారమువలననే కలుగదు. గురుగుణమును 
రూతు గుణమును శీత వీర్యమును కలిగినట్టియు ఎండ్లినట్టియు ఇష్టముకానట్టియు. విష్టంభ 
మును క లిగించునట్రియు విడాహా మునొందిం చునట్టి యు అపరిశుభ మైనట్టియు విరుద్ధ 

'మైనట్లియు అన్న పానములను #వించుట్క అకాలమునందు అన్నపానములను సేవిం 
చుటు కామమూ, కోపము లోభము మోహము అనూయ, నీగ్గు దుఃఖము అభిమానము 
ఉ ద్యేగము భయము వీనితో కూడిన మనస్సుకలవ్యాడె అన్న'పానములను సేవించుట 
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వీనివలనకూడ ఆమదోషము కలుగును. ఆలోచన శోకము భయము కోపము దుఖ్సము 

ఎల్లప్పుము పరుండుట రాతి చేలుకొనుట వీనితోకాడి హీతకర మెన ఆహారమును 

పరిమితీగ భుజించినను జీర్ణ్షముకా చేరదు, ఆ ఆముదోషము విసూ-చిక యనియు అలసక 

మనియు రెండువిధములుగ నుండును. 

విసూచికాల మీణము 

మా తత విసూచికానూ రం బాధక పవృ త్తామామ 

దోపూం యధో కృరూపాం ఏిద్యాత్ - “ta 

ఆఅ ఆమదోనము ఆయాలక్షణములతోహాడి ఊర్థ్వాఢోమార్దములనుండి బయలు. 

చెడలినయెడల విసూచికయనబడును. 

అలసకల కణము. 

నమూా అలసకముప బే మ్యూమః ఆలా దుర్చులస్యాల్పా గ్నోర్చహు 

శైమ్మణో వాతీమూ|తపురీవ _ వేగధారిణః స్థిరగురు బవారూ క్షుశ్లీత 

కుపష్కూన్న సే సెిపిన స సృదన్నపానమనిల| పపీడితం నైమ్మణా చ విబద్ధమార్ల 

నుతివమ్మూత( పలీనమలప తాగన్న బహార్ఫుఖీభ వతి, తతశ్చ రఫతీసార 

వర్ణ్యాన్యామ పదోపలి జ్ఞాని యథోశకాన్యభిదర్శయత్యతిమా కాణి; 

అతీమా త్ర ప్రదుష్టాశ్చ దోపాః (దుస్వామబద్ధ మా నాఫ్టీర్య గచ్చ శః 

కదా చిత్కేపలమేవాస్య శరీరం దణ్ణవత్ సృమ్భుయ న్ని, తతస్తమలసక 
మసాధ్యం బు)నశే 115| 

అ॥ దుర్భలుడైనట్టియు అగ్నిమౌంద్యము. కలిగినట్టియు అధిక_శ్రేష్మము కలిగి 
నట్రియు వాతమూత్ర సురీషముల యొక్క చేగములను అరికట్టునట్టియు సిరగుణమును 
గురుగుణమును అధిక పమౌణమును . రూతు గుణమును కీతవీర్యమును కలదియు ఎండిన 

దియు నగు ఆహారమును భుజించునట్టియు మనుజానియొక్క_ అన్నపానములు వాతముచే 
పీడింపబడి కఫముచే అకికట్టబడినమార్గముకల మై మిక్కి లిఅణగియుండి మందముగ 

నుండుటవలన బంపలు వెడల చేరవు. అప్పుడు ఆమదోషమునప చెప్పడిన ఇాంతియు 

అతిసారమును గాక నిగిలినలక్షణ ములు అధికముగ కలుగును. మిక్కి.లి ప్రళోపించచిన. 
దోషములు దుష్ట మెనతమముచే అరిక ట్టబడినమా మౌర్షముకల వై అడ్డము; సంచరించుచు 

ఒకానొకప్పుడు" :రీరమునంతను దందమునువలె _స్తంఖింపచేయును ఇది అలసక 
వమునబడును,. అసా 'ధ్యముగ నుండును. 

ఆమవివలక్షుణము, 
విరుద్దాఃధ ధ్యశనాజీర్ణాశ్రనశీలిన! పునరావుదోవుమూామ 

విషమ ట్ ఫ్? విషసద లగలిఖ త్వాత్ ; తత్సరమసాధ్యం, . 
ఆళుశార' గ్వావ్విరుద్ధి 'ప్మకమ॥ త్వాదితి. 116॥ 



(12) విమానసానము. $9 
@ 

ol విరుద్ధాహారమును భుజించునట్టియు భుజించినవెంట నే మరల భుజించు 

నట్టి యు పక్యముగాకుండ భుజించునట్టియు మనుజుని యొక్క అవుదోప.ము విషముతో 

సమానమెన లతేణములు కలదగుటచే ఆమవిషమని చెప్పబడును. ఇది వెంటనే చంపున 
దగుటవలనను పరస్పర విరుద్ధ మైన చికిత్సక లదగుటవలనను అసాధ్యముగ నుండును. 

అమదోప.చికిత్సు, 

మూ॥ తత సాధ్యమామం (పదుప్ల మలనీభూత ము ల్లేఖయే 

శాదాె పాయయిత్యా లవణముప్లం చ వారి; తతః న్వేదనవ ర్తి రి పణిధా 

నాభ్యాముపొచ రేదుపవాసయె నమ్ 1171 

అ॥ సాధ్య మెనట్టియు అణిగియున్నట్టియు ఆనుదోషమున్వు "మొదట ఉప్పును 

వేడినీటిని [తాగించి వెడలింపచేయవలయును. _ పిదప న్వేదనమును ఫలవర్తులను 

(ప్రయోగింపవలయును, మరియు ఊపవాసమును చేయింపవలయును. 

విసూచికాచికిత్స. 

మూ! విసూచికాయాం తు ల జ్ఞనమేవారో ఏరి కృ వచ్చాను 
పూర్వీ 1181 

అ॥ _ వినూచివ్యాధియందు తొలుత లంఘనమును చేయింపవల యును. మరియు 
విరేచనములు చేయింపబడినచానికివ లె సంసర్హన। క్ర మమును చేయింపవలయును. 

ఆమదోప.చికిత్చ. 

నూ! అమ్మ ప్రదోశే నువు త్వన్న కాలే జీర్తాహారం స పునర్లోషా 

వలిపామాశ్హయం స్పిమితగురు కోవ వ్షమన్నా భిలాషిణమిసమొడ్యు 

పాయయేద్షోమకేషపాచనా గ్ధమావధమగ్ని సంధుక్షణార్థం చ, న త 

వాజీన్లాశనం; అమ్మ పదోషదుర్భలో వ్యాగ్ని ర్యుగపద్దోమమాపధ 

మాహారజాతం చాశ కః పక్ళం, అవి 'చారువహోషాహారావధ 

విభ్రమ: తిబలత్వాదుపరత కాయాన్నిం సహ వాతురమబలనుతి 

పోాతయ్త్ 1191. 
- అ. ఆమదోషమునందు-అన్న కాలమున ఆహారము జీర్ణ మైనపిదప అమాశయము 

దోపును చే పూయబడి కోస్టము _స్టిమితముగను బరువుగను నుండుట ఆహారమునుకోరక 

పోను. ఈలక్షణములున్నవ్వుడు _మిగిలినదోషము పక్వమగుటనను జక రాగ్ని వృద్ది 

పొంద) కను జొ శాపధము నియ్యనలయును, ఆహారము ీర్ణముకాకండనున్న సూడు 

జోషదము నియ్యాకూడదు. . _ఆమదోపషముచే దుర్చలముగ నున్న జాఠ రాన్ని ఆవదోష. 

మును కు షణ మును ఆహారమును ఒకేసారి పక్వముచేయజాలదు, మ మకియు అమదోహసుము 
లం. ఎ మలాకీ 
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ఆహారము ౫ పథము వీనియొక్క_ కలయిక మిక్కిలిబలముకలదగుటవలన జాఠరాగ్ని 
నళించినట్టియు దుర్చలుడుగ నున్నట్టియు రోగిని వెంటనే చంపును, 

Cal 

అమదోవజవ్యాధి చికిత్స. 

మూ! అమ. పదోపజానాం పునకి(కారా ణామపతర్పశణేనై. 
వోపరమో భవతి, సతి త్వనుబస్టై కృ తాపతర్పణానాం వ్యాధీనాం 

నిగహే నిమిత్త విపరీతమపా స్యా షభ మాత జ్క_విపరీత మే వావచారయే 
ద్యజాస్వం; సర్వవికారాణామవీచ నిగహే హేతువ్యాధివిపరీత మా 

పధమిచ్చ న్వి కుశలా తదర్ధికారి వా ॥20॥ 

అ॥  ఆమదోషమువలనకలిగిన వ్యాధులు లంఘనముచేత నే శమించును, అట్లు 1. 

లంఘనమును చేయించినను శమింపక నిలిచియున్న చో హేతువిపరీతమగు లంఘన 
చికిత్సను విడిచిపెట్టి అయావ్యాథభులకు చెప్పబడిన వ్యాధి విపరీత చికిత్స నే వేయింపవల 

యును, హేతువిపరీత మెనట్రి గాని వ్యాధివిపరీత మెనట్టి గాని హీతుసమా నాశారక మె 

నట్టి గాని వ్యాధిసమౌా నాశారక మెనట్టి గాని చికిత్స సమ _స్తవ్యాధులను నళింప చేయును, 

ఆవాీదోషమునశించినవీదప చేయదగిన చికిత్స. 

నూ! విముశ్రామ్మపదోపస్య పునః పరిపక్యదోపస్య "జ్జ _ 
చాగ్నావభ్యగ్గ స్థాపనాను వాసనం విధివత్సేషహపానం చ యుక్తా | 
(ప యోజ్యం (పసమాతవ్య దోవ భేపజ ేళ్ళ కాలబలళ రీరాహారసాణ $ 

సత్త వ్ర(పకృతివయసామవస్థాన్తరాణి ఏకారాంత్చు సమ్యాగితి 121 

_అ॥ అమదోపము పక్వమె నశించి జాఠరద్ ప్పి కలిగినపిదప, దోషము కె షధము 
దేశము కాలము బలము శరీరము ఆహారము అభ్యాసము సత్త షమ ప్రకృతి వయస్సు 
వ్యాధి వీనియొక్క_ అవస్థా భేదములను 'తెలినికొనిన వె ద్యుడు అభ్యంగమును ఆన్థాపన 
వస్తిని అనువాసనవ స్తీని స్నేవాపానమును తగువిధమున చేయింపవలయును, 

మూ! అళితం ఖాదితం వీతం లీఢం చ క్వ విపచ్య తే | వత 
త్వాం ధీర! పృచ్బామ సన్న ఆచక్ష్యు బుద్ధిమన్ ! ఇత్యగ్ని 'వేళ్ళ్మప 

ముఫై? శిమ్యైః పృష్టః పునర్వసుః | అచచచే్నే తత "నేభో్టియ తా) 
_ హోరో విపచ్యలే॥ నాభిస్తనాన్నరం జనోరామాశయ ఇతి స ఇ ఫశ! 

అశితం ఖాదితం పీతం లీఢం వాత విపచ్య తే | ఆమాళయగతే; 
పాకమాహోరః ప్రాప్య శేనలమ్ | వక్వః సర్వాశ్రయం ప శ్భాద్ధమనీఖిః 
(వపద్య శే 1251. nn 



విమానస్థానము 91 

“oe “| మింగబడినట్లియు నమలబడినట్లి యు (తాగబడినట్టియు నాక బడినట్రియు 

ఆహారము ఎచ్చట పక్వమగునో మాక చెప్పుము” అని అగ్ని వేళుడు "మొదలగు శిష్యు 
లచే అడుగబడిన ఆ కేయుడు ఆహార మెచ్చట పక్వమగునో అవిషయమును చెప్పును, 

నాభి పదేశమునకను _స్పన్మప చేళమునకును మధ్యయందు మనుష్యునకు ఆమౌళయ ముం 

డుసు. అందు, (మింగబడినట్టియు నమలబడినట్టియు (తాగ బడినట్టియు నాక బడినట్టియు 

ఆహారము పక్వమగును. ఆహారము ఆమాశయమును పొంది వూ రె పాకమును పొంది 

నడా పిదప ధమనులద్యారా సమ _స్టశరీరమును వ్యాపించును. 

అధ్యాయసంగ )హము. 

వమూ॥ తస్య మాతాివతో లీజ్ఞం ఫఅం చో కం యథాయ 

భమ్ | అమాతస్య తథా లిజ్ఞం ఫలం చోక్తం వఏిళాగశ్టః॥ అహోత 

విధ్యాయతనాని చాస్తా సమ్యక్సరీ మ్యోత్మహితం విదధ్యాత్ | అన్వశ్చ 

యః కన్చీదిహో స్పి మార్గో హిత్రో పఠయోూోమ భవేత తం చ ॥27॥ 

ఇత్యగ్ని వేశకృలే త నే) చరకపితిసంస్క తే విమానస్థానే 
తి)విధకుతీ యం విమానం నామ ద్వితీయో=ఒభ్యాయః! 

అ॥ పరిమాణయు క్రమగు ఆహారమునక లకత్షణమున్కు ఫలమును హీనాధిక 
పరిమాణయు కములగు ఆహారములకు లతృణములును, ఫలములును చెప్పబడినవి. 

ఎనిమిదివిధ ములగు ఆహారవిధివిశేప.హేతువులను బాగుగ తెలినీకొని తనక పాతకర 

మైన దానిని సేవింపవలయును. మరియు నిట్టి హీతకరములగు ఇతరమార్లములనుకూడ 

ఆను'సరింపనలయును. 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోప నామకక్ళష్థమూ ర్తి శాస్త ప్రణికం బెన చరకదిపిక 

యనెడి చరక సంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు (తివిధ కత యవిమానమ చెడు 

ద్వితీయా ధ్యాయము సమౌ _స్థము, 

ప నా 

తృతియాధ్యాయాము, 

ee Pan 

మూ! అథాతో జనపదోద్ధ్వంసనీయంవిమా నం వ్యాఖ్యా స్యామః॥ 

అ. పిమ్మట జనపదోద్ధ పం సనీయవిమానమును చెప్పబోవుచున్నాము. 

మూ॥ ఇతి హా నావ భగవానా లేయః ॥ 2 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పెను. 
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వూ! జనపదమణ్ణ లేపష్బాఅన్నే తేడ జాతివరాధ్యు పి తాయాం 

'కామ్బిల్య'రాజధాన్య్యాం భగ వాన్సునర్వసు రా త్రేయో2ఒ చనేవాసిగణ 

పరివృతః పక్సిమే భుగ్గమానే గజ్జ తీనే వనవిచారమ నువిచరఖ్ళిష్య 
మన్ని వేళ్తముబిఏత్ | దృశ్వ్య_న్హేహి ఖలు సౌమ్య! నకుత్స)గ)వాచన్ల్ర 
సూశ్యానిలానలానాఠి దిశాం చ పృకృతిభా తానామృతు వె కారికా 
ఛానాః, అచళాదితొ భూరవిచ న య ఫావద)సపీర్యవి పాకపిభా వ 
మోహపధీినాం ప్రతివిధాస్యతి, తది(యోగాచ్చాతీజ్యు_పాయశా 
నియతా; తేస్ఫాక్పాగుద్య్యంసా(త్సాక్ చ భూ మేర్విరసీభా వాడుద్దర . 
ధం సౌమ్య! బై వషజ్యాని యావన్నో పహ తరసవీక్య విపాకపిభా వాణి 
భవన్తి; వయం చెపాం ఠసవీక్య వి పాకప) భా వానుపయో శ్ష్యూమ హే" 
యే చాస్ఫాననుకాజ్ఞ ని , యాంశ్ల వయమనుకాజ్ఞ మః, నహ సమ్య 
గుద్ధ లేము భె షజ్యేషు సమ్యుగ్విహి తేషు సమ్యగ్విచారచారి తేషు జన 
పదోద్ధ్యంసకరాణాం వికారాణాం కిం చిత్స )తీకారగాఠవం భవతి ॥4॥ 

అ అ ేక,గామములతోకాడిన పాంచాల దేశమునందున్న ట్టియు ద్విజాతులతో 

కూడినట్టియు కాంపిల్యరాజధానియందు శిష్యులతో కూడిన ఆ కేయుడు (గ్రీప్మబుతువు 
యొక్క_ అంతేమునందు గంగాతీరమున . వనవిహారమును చేయుచు అగ్ని వేశునితో ఇట్లు 
చెప్పెను. నతీ[తములు (గవాములు చంద్రుడు నూర్యుడు వాయువు అగ్ని దిక్కులు 
గవి స్వభావముగ నే కనబడుచున్నను బుతుధర్శ్మములయందు మార్పులు కనబడు 
చున్నవి. శీ ఘకాలములో నేభూమికూడ ఓషధులకు సంయైన రసము వీర్యము విపా 
కము (పభావము వీనిని కలిగింప చేయజాలనిదియగును. అందువలన వ్యాఘలు అధిక 
ముగ కలుగును. బుతుథర్నములు చెడుటకను భూమియందువిరసత పమేర్పడుటకను 
ముందుగ నే రసము వీర్యము విపాకము (పభావము చెడని ఇవికల ఓషధులను సమ 
కూర్పవలయును. అట్టు చేనినచో సరియైన రసవీర్య విపాక ప్రభావములను మనము అను 
భవింపగలము. మటణియు మనలను ఆళయించియుండువారును మనయొక్క ఇష్టులును 
అనుభ వింపవచ్చును. సరియెనకాలమునందు (గహింపబడినట్టియు బాగుగత యాను చేయ 
బడినటియు కు షథములను ఆలోచించి (పయోగించినచో జనపదోద (౦సకరములగు ర్త ధవీ వ్యాధులు బాధింప నేరవు. 

. జనపదొ ద్ధ్వ౭స కారణములు, 

మూా॥ ఏవంవాదినం భగవ నృమా తేయామగ్ని వేశఉవాచ- 
ఉద్ధృతాని ఖలు భగవన్! భైషజ్యాని విహితాని చసవ్యుక్ 
సవ్యుగ్నిచారచారి తాని ఏ; అపి తు ఖలు జనపదోద్ధ న్టంసనమే .. 
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శేనై వ వ్యాధినా యుగపదసమానపృకృత్యా హారజేవాబలసాత 28 

సత్త గవయనాం మనుప్యాణాం కస్ఫాద్భవళీతి ॥ తమువాచ భగవా 

నా(కేయః—వవమసామాన్యానా మేభిప్వగ్ని చేశ | [పకృ త్యాదిభిర్భా 
చై_ర్శనుప్యాణాంయె=.. న్యే భావా.సామాన్యా స్త దై (గుణ్యాత్సమా న 

కాలాఃసమానలిజ్లి శ్చ న్యా యో. భినిర్య ర్భమానాజనపదముద్ద (ం౦స 

యని, లేతు ఖల్వీమే భావాః సామాన్యా జనప ేవు భవని; 

తద" = వాయురుదకం దేశః కాల ఇతి ॥6॥ 

అ॥ ఓషధులను సనకాలమునంచే (గ్రహించి సరియెన కుషభములనుగ తయారు 

చేసీ ఆలోచించి (పయోగింపవచ్చును, కాని (పకృతి ఆహారము దేహము బలము 

అభ్యాసము సత్త్వము వయస్సు ఇవి భిన్నముగగల చాలమంది నునుష్యులకు ఒ కేవిధ 

మైన వ్యాధి ఒకసమయమున నే కలిగి | గామములను ఎట్లు నశింపచేయును € అని ఆగ్ని 

చేకుడు అడుగగా ఆ తేయుడు ఇట్లు చెప్పెను. (పకృతి-మొదలగు భావములు ఫీన్నము 

లుగ నున్నను ఇతరములగు సామౌన్య భావములు వెగుణ్యము నొందుటవలన సమౌన 

లక్షణయులుకల వ్యాధి ఒకేసమయమునందు కలిగి (గామములను నశింపచేయును, 
వాయువు, ఉదకము, 'దేళము కాలము అనునవి సామౌన్య భావములుగ నుండును. 

దుష్టవాయులతుణములు. 

వరా! తత వొతీమేనఠివిధమనారోగ్యకరం విద్యాత్ ; తద్య 

థా= యథ రువిషమవ తి స్పి మితమతిచఅ మలతిపరు షమతి శీతమత్యు వ్షమ 

తిరూక మత్యభిష్య న్లినమతి భె రవారావమతి పకిహతపరస్పరగతి మతి 
కుణ్ణలినమసాత్స్భ్యగన్ల బాప్పనీక్ తా పాంశుభూ సాపహాతమితి॥7। 

4 

అ॥ బుతువిపరీత ధర్మకలదియు, ఏ-చకండుట వీచుట పారుష్యము చల్లదనము 

వెచ్చదనము రౌత్యము "లేమ భయంకర మైన ధ్వని కొట్ట బడిన పరసర్పగమనము సుడి 

తిరుగుడు ఇవి అధికముగ కలదియు, అనిస్థగంధము ఆవిరి ఇసుక ధూళి పొగ ఏనితో 

కూడినదియు నగు వాయువు అనారోగ్య కారణముగ నుండును. 

దుల్టోదకలవు ణములు. 

నూ! ఉదకం తు ఖలు - అత్య ర్థవికృత గన్గవ,ర్థరసస్పర్శవ 
శ్కైదబహులమపష[ కా న్వజలచరవివాజ్ఞముపశ్నీ ణజలాశ యమ పీతికరమ 
గు ద a) 

పగతగుణం విద్యాత్ 181 

అ॥ అధికముగ చెడిన గంధము వర్షము రసము స్పర్శము ఇవి కలదియు అధిక 

ముగ శ్రేదమునొందినదియు జలమునందు సంచరించు జంతువుల చేత ను పత్యులచేత ను విడిఛి 
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"పెట్టబడినదియు కుప్కి 0-చిన జలాళయమునం దున్నదియు అసవ్యాముగ నున్నదియు 

మంచిగుణములు నళించినదియు నగు ఉదకము అనారోగ్య కారణముగ నుండును, 

దుష్తచేశలక్షణములు. 

నూ! చేశ్షం పునః --వికృత వర్ణ గన్దరసప్ప ర్మం శ్లేదబహులము 
పసృష్ట ౦సరీసృపవ్యా లమళకళ్చల భమవీ, కా నుూపకోలూకశ్శాళానిక 
నరుని జుమ్బు కా దిభి స్త ఫణోలూపవనవ నం లతాప/తానాదిబహులమ 
పూర్వవదవపతితం శుహ్క-నష్ట సస్య ఆ ధూమపవనం ప్రధా ఇత పతతి) 
గణమాతీక్భప్టశగణముచ్చ్భా నృ వ్యథిలేవివిధమృగప మీ సజ్జు ముత్సృృష్ట 

అల అగ ~ 3 : రన నష్ట్రధర్శసత్య లజ్ఞాణారళీల గుణజనపదం వశ్వత్థుభిత దీ ర్లసలిలాశ యం 
ప్రతతో ల్క- పాతనిర్దాతభూమికమ్స మతి భయారావరూపం రూత్త 
ఆామా,రుణసి'౪ భ్రజాలసఠవృ తార్క_ చన్ది తారక వాభీక్లం ససంభ్ర 
మో చ్వేగమివ న(తాసరుదితమివ సతమస్కమివ గుహ్యూకాచ రితమి 
వాక న్టితే శ్రబబహులం చాహితం విద్యాత్ (| 

థి ది 

అ॥ చెడిన వర్షము గంధము రసము స్పర్శము ఇవికలదియు అధికముగ సేద 
ముతో కూడినదియు పాములు (శౌొచుపాములు దోమలు మిడతలు ఈగలు ఎలుకలు 
గుడ్గ[నాబలు (గద్దలు నక్కలు 'మొదలగువానితో కూడినదియు, గడ్డిచేతను దర్భల 
వేతను ఆవరింపబడీన ఉ ద్యానవనములు కలదియు పొదలు "మొదలగువానివే ఆవరింప 
బడినదియు, కొరి _ల్త దానివలె క నబడుచున్న దియు, ఎండినట్టియు నళించినట్టియు 
సస్యము కలదియు పొగతోకూడిన గాలికలదియు, అధికముగ ఎగురుచున్న పక్షుల 
యొక్క. గుంపులు కలదియు, రోదనమును చేయుచున్న కుక్కలు కలదియు ఇటునటు 
తిరుగుచున్నట్టియు వ్యాకులత నొందినట్టియు అ"నేకమ్ములెన మృగములయొక్క_ యు 
పతులయొక్క_యు సంపులుకలదియు, విడిచి పెట్టబడిన్నట్టియు నశించినట్టియు ధర్మము 
సత్యము లజ్జ ఆచారము నడవడిక గుణములు ఇవికల జన సమూహముతో కూడినదియు, 
ఎల్లప్పుడును వమోభనొందుచున్నట్టియు పొంగుచున్న ట్లియు జలాళయములు కలదియు, 
తోకచుక్కలు వీడుగులు భూకంపములు ఇవి ఎల్లప్పుడును కలదియు మిక్కి_లి భయం 
కరమెన భ్యనులతోకూడినదియు రూత్షముగను తామవర్షముగను షర్రగను తెల్లగను 
మేఘముల చే ఆవరింపబడినవిగను నుండు సూర్యుడును చంద్రుడును నత, త్రములును 
కలదియు, 'సంభమము ఉద్వేగము భయము రోదనము చీకటి వీనితో కూడినదానివలె 
నున్నదియు, పిశాచములు తిరుగుచున్నట్లు రోదనధ్వనులతో కూడినదియునగు 'ేళము 
“అనారోగ్య కారణముగ నుండును, . + 



ఏమా నస్థాన ము ర్రిీ 

దుష్టకాలలతేణములు, 

మూ! కాలం తు ఖలు-యథ ర్రులిక్ల &్విపరితలిబ్బమతిలిజ్ఞం హీన 

లిజం చాహితం వ్యవశ్యే తే 1 101 

అఆ॥ ఆయాబుతువులకు ఊండవలనీన ధర్మములు వ్యత్యాసముగ గాని అధికముగ 
గాని తక్కు_వగ గాని యున్న కాలము అనారోగ్య కారణముగ నుండును, 

మూ॥ ఇమా నేవందోషయుకాంశ్చతురో భావాన్ జనపవో 
ళ్ బో ఆర 4 సి షం WC Dd mam ద్ధ్వ్యంసకరాన్ పద న్ని కుళ్లలాః; అతో ఒన్యథాభూ తాంస్సు హి తాన్యా 
చతు తే 1111 

అ॥ ఇట్టి దుష్టలతీణములతో కూడిన ఈ గాలుగును జనపదోద్ధ్వం సమునక 
కారణములుగ నుండును. మంచిలకషణములతో కూడియున్న యెడల ఆరోగ్య కారణము 
లుగ నుండును. 

మూ! విగుకేమ్యపి తు ఖల్వే లేవు జనపదోద్ద ంసనక లేవు 
భా వేము భేష జేనోపపాద్యమానానామభయం భవతి రోగేభ్యంతి 121 

అ॥ జనపదోద్ధ్వంస కారణములగు వాయువు ఉదకము “దేశము కాలము ఇవి 
దుష్ట్రముులెనను సరియగు కె 'పథధములను నేవించినచో రోగములనలన భయముకలుగదు, 

మూ! వైగుణ్యమ పపన్నానాం దేశ కాలానిలామ్భృసామ్!౫రీ 
య_స్త్వం విశేషేణ హేతుమగ్సుం పవత్య శే। వాతౌజ్జలం, జలాదేశం, 
"దేశాత్కాలం , స్వ భావతిః। విద్యాద్దున్న రిహార్య త్యాద్గరీయ స్త్వరమర్థ 
విత్ ॥ వాయ్యాదివు యథోక్ర్తానాం దోపాణాల తు విశేవవిత్ | పితీ 
కారస్య సౌకర్య విద్యాల్లాఘ వలత్సణమ్! చతుర్థ (వి తు దుస్పైవు 
కాలాన్తృష యదా నరాః! భేవజేనోపపాద్య న్తే న భవనా తుశా 
స్తదా 1161 

అ॥ చెడిన దేశము కాలము వాయువు ఉఊదక;ు వీనిలో ఆధిక్యమును 'సకారణ 
ముగ చెప్పుచున్నాము, స్వభావముగ-నే విడిచిపెట్టుట వీలులేనివగుటవలన వాయువు 
కం లు ఉదకమును ఉదకముకం శె దేశమును దేశముకంకు కాలమును బలవ కరమైన 
హీతువుగ నుండును, ఒకదానికంశెనొక'టి విడిచిపెట్టుటకు వీ.లెనవగుటవలన కాలము 
కం ట్ దేళమును దేశముకంటు ఉదకమును ఉఊదకముకం కు వాయువును స్వల్ప హేతు 
వుగ నుండును. ఇట్లు ఈ నాలుగింటియొక్క_ విశేషములను తెలిసీకొనవలయును, 
వాయువు "మొదలగు నాలుగును దుష్ట్రములెనప్పుడు సరియైన చెషధములను సేవించి 
నచో రోగములు కలుగ-సేరవు, . వ. £ 
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మూ! యేపషాఆ న మృత్యుసామాన్యం సామాన్యం న చ 
కర్మణామ్ కర్న పబ్బృవిధం తేపాం భేషజం పరముచ్య లే | రసాయ 
నానాం విధివచ్చోపయోగః |పశస్య తే | శస్య లే చేహవృ తృిశ్చ భేష 
వై: పూర్వముద్భ్భతెః॥ సత్యం భూతలే దయా దానం బలయో చేవ 
'తార్బనమ్ 'సద్యృ త్త స్యానువృ త్తి శ్చ పృ మోగు ప్రి రాత్మనః॥ హితం 
జనపదానాం చ శివానాముపసేవనమ్! సేవనం (బహ్మాచర్య స్య తడెవ 
(బవ్మావారిణామ్॥ సంకథా ధర్మ శాసాాణాం మహ ర్రీణాం జీ తాత్మ 
నామ! థార్మ్మెకె క సారి షక ర్నిత్యంసహోస్యా వృద్ధసన్న తై ॥॥ల్ర ల్యే 
తచ్చేహజం పోకృమాయుషః పరిపాలనమ్ |! యీపహానునియతో 
మృత్యు స్త ని నౌకల సుడారుణే ॥22॥ 

అ॥ ఎవరికి సంభవింపబోవు మృతువు 'సానూన్య ముగ సంభ వించునదికాదో 
ఎవరికి సంభవింపబోను మృత్వువుయొుక్క.. శారణములు సామాన్యముగ 'సంభవింపనివి 
కావో. అట్టి వారలక పంచకర్మలు. (శేప మైన చికిత్సగ నుండును, రసాయనాషభము 
లను విధ పకారముగ సేవించుట బుతువులును భూమియు వికృతినొందుటక పూర్వము 
నందు గహింపబడిన కు షభములను "సేవించుట, సత్యము, భూతేదయ దానము బలి 
కర్మ దేవతలను వూజించుట్క మంచినడవడిక, శాంతము, ఆత్మరతణము, (పళ_స్టము 
లగు (గామములయందు నివనీంచుట, (బహ్మచర్యశును అవలంబించుట, (బహ్మచారు 
లను సేవించుట, భర్శశ్నా స్త్ర ,సంబంథ మైన్రియు ఇందియనిగహమాకల మహర్షుల 
"సంబంధ మ్యులె నట్టి యు కథలను వినుట, ధౌర్భికలును సాత్యావలును వృద్ధులవ ఇష్టులును 
నగు చారలతో కలిశియుండుట ఇవి ఆయువును రవ్నీంచుకొనుటక సాధనములు 
నుండును. మరియు అకాలమృత్యువునుండి ,రతంచుకొనుటక కూడ సాధనమాలుగ 
నుండును. 

థి 
గ్ని 113 1. వాయాందీనాం యదడె (గుణ్య్వముత ద్వే తస 

సర్రేపూమగ్ని లే (దీన 0 య దై్వగుణ్యముతృ ద్య గ తస్య 

మూలమభర్శః, తన్ఫూూలం వాసత్క-ర్భపూరకృతం; శ్ర యోర్యోనిః 
పృక్టాపరాఫ వవ | తివ్య నా-ఆయడదా ేశనగరనిగమజస దప థానా 

స్తా జు వ. << + / ట్య | 1 / 
పెంజనపడణావ్యవహారోప శేవిన శృతీ మధరక్మృమ ఫీ వ శ్థ సీ 



(18) విమానస్థానము . -ర7 

తతః సోఒధర్నః (ప్రసభం ధర్దమన్నర్ధ కే, తత సే= నరి తధా 
ణో దేవ తాభిరవీ త్యజ్య నే, తేషాం తథా=_ నరి త ధరా ణామధర్శ 

అ= రా 

[పథానానామష్మ కా న చేవతానామృతవో వ్యాపద్య శె; "తేన నాపో 
యభధాకాలం చేవోవ రతి న వా వర్గతి వికృతా వావ రతి వాతాన 
సమ్యగభివా సన్తి, ఫేతిర్య్వా్యాపద్య తే, సలిలాన్యుపళువ్య ని, ఓవధయః 
స్వభావం పరిహాయాపద్య చే నికృతిం తత ఉద్ద సంస న జనపదాః 
స్ప త్శాభ్యవహార్యదోపాత్ ॥24॥ 

అ॥ ఆ కేయుని చేవెప్పబడిన జనపదోద్ధ వ్రంసనకారణములను విని అగ్ని చేళుడు 
మరల ఇట్లు అడిగెను. వాయువు దేశము 'మేద్లగునవి వెడుటకు కారణమేమి? అవి 
వీవిధముగ జనపద ద్ధ్వంసమును చేయును * అని అడగబడిన ఆ తేయుడు ఇట్టు 
చెప్పెను. వాయువు మొదలగునవి వెడుటక అధర్జముగాని వూర్వజన్మకత పాపకర్మ 
-గాని కారణముగ నుండును. ఈ రెండింటికిని పుజాపరాభము కారణముగ నుండును. ఎటులనన'గా_బేళము పురములు పట్టణములు పళ్లెలకీ వీనియందలి అధికారులు ధర్మమును 
విడనాడి (పజలను అధర్మపరులనుగ చేయుదురు. అప్పుడు ఆశి)తులును ఊపాళితు 
లును నగు |పజలును వ్యవహారముల చేజీవించు పజలును అట్టి అధర్మమును వృద్ధినొం 
దించెదరు. పిమ్మట ఆ అభర్నము ధర్మమును "వెంటనే నశింపచేయును. అట్టునశించిన 
థర్మముకల (ప్రజలను "దేవతలు విడిచిపెట్టుదురు. (పజలు ధర్మమును విడిచి పెట్టి అధర్మ 
పరులె దేవతల చే విడిచిపెట్టబడుటవలన బుతుధర్శములు వె పరీత్యము నొందును. 
అందువలన 'సకాలమునందు వర్షి ంపవండుట గాని ఎప్పుడును వర్షి ంపకుండుటగాని 
వికృత ముగ వర్షి ంచుటగాని కలుగును, వాయువు సరిగ వీచదు. భూమి చెడీపోనును, 
ఉదకము తగ్గిపోవును, ఓషధులు స్వా భావికగుణములను విడిచిపెట్టి విక్భతేగుణములను 
పొందును. ఇట్టివానిని స్పశించుటవలనను సేవించుటవలనను జనపదోద్ద స9సము 

జనపదోద్ధ ్య0సమునకు బ్రతర కారణములు... .. 

మూ! తథా శస్త్ర పభవస్వ్యాని జనపదోద్ధ సంసస్యాధర a నీవ 
హేతుర్భవతి | యే2తి పవృద్ధలో భరోమమోహామానా చే దుర్చలా 
నవమ త్యాత్బస్వజనపరోపఘాతాయ శ క పరస్ప్సరమభి్రామ ని, 
పర౫గ్వా౭_థీకాము న్ని, పృరర్వా=భి కామ్య నె! రక గణాదిభిర్యా 
Hn = జు ఇట్ల (౧ = అస గ అగ నము = ఏవి ర్ఫూతీనక్సై సమ థర్శమన్య ద్వా ౭_పపచారా నరముపల భి §ి 
అహం ల కాం భా జని అత్య | అనగ) గ య్ స్త చ . జి 
హన్య నే! తథా౬ బి శా పప) భవస్వా ప్యభర్ష ఏవ బాతుర్భవతి; యె లు ప్రధరార్థణో ధర్మాదకేతా శ్లే గురువృద్ధసిద్ధ రి పూజ్యా సవమ న్యా 

హీతాన్యాచరన్సి తత స్తాః (ప్రజా గుర్వాదిభిరభిశ్ఞ పా భసతాముప 
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యాన్తి ప ఎ నేకవురు షకులవినా శయ; .నియతీఫత్యే యో.షల 

ఘ్యాన్ని యశాః, అనియత ప్రత్య యోఫవలమాధనియతాఇ్చుపరే 12/1 
_ © కొందట్లు, అధిక మెన లోభము రోషము మావాఘు. అభిమానము ఇవికల ' 

వారె (రె దుర్చల్లులను అవహానపరచి పరస్నరము కత్తులతో ఫోరాఢి తనకును తనపరి 

వారమునకను ఇతరులకును నాళ్లనముక'లుగునట్లు చేయుదురు. లేక కొందు పరులను 

. నశింప మేరఘుదురు.  కొంద్లజు: పరుల శే, నింప చేయభడుటురు. _ఈవిధమునకలుగు జన 
పదోద్ద్వంసమునపకూడ. అధర్మమే కారణముగ నుండును. రాక్నీసుల్లు ఫిశాచశులు 
"మొదలగు అ నేకవిధమృులెన భూత సముదాయమువలనకలుగు జనపదోద్ధ్యం 'సమునవకూద 

అధర్మము గాని ఇట్టి ఇత రాపవారముగాని కారణముగ నుండును. పష సువలనకలుగు 

“-జవపదోద స్థ్వంసమునవకూడ ఆధర్మ మే కారణముగ నుండును. ఎవరు ధర్మమాను విడిచి 

"పటి ట్టి అథర్మషరులై గురువులను వృద్ధులను నీధులను 'బుషులను పూజ్యులను అవమౌన 

ఫరచి అహితముల నాచరించెదరో కారు అట్రిగురువులు "మృభ్గలగువారిచే శపింపబడి 

నశించెదరు, వెంటే అసేకకలములు నశిరచును. నియమముగ ళపించినచో అట్టు 

శపింపబజినవారును నియమము లేకండగ శపించినచో చాలమందియు నశించెదరు. 

యుగక 9మముననుసరించి ఆయువువ్నీణించిన కొమము. 
నూ! పొగవి చాధరా గద్భుతే నాళుభోత్స త్తిరన్యతో = 

భూత్. | ఆదికా లేహ్యదితిసుతస సమహాజసో=_తిబలి ఏపులప్తుభా వాఃప్రత్య 

త. చేవచేఎ రిధర శ్రయజ్ఞ “ధివిధినాః kl లేన్ల సారసంహితస్థి రక్టరీ రో 

పనన న్నన ని నిమూః. పవనసమబ్లలజప లావి చూళ్చాడస్ఫిచో౬ 

భిరూప[వమాణాకృగిప్రసాదోపచయవ _నఃసత్యా ర్ల వాన్ఫశ ౦స్యడాన 

దమనియమవ పజఉపవాస బహ్మచర్య_వతీపరా వ్యపగ తభయరాగ చే 

ప మోహలోభకోధ శోకమానరోగని _దాతన్జ్రాశ )నుక్త క్ల మాఅస్యపరి 

గ) హోశ్చ పురుపూ బభూ వ్రురమి:తాయుప9,. జ్ర కఘుశ్రకార సత్వగుణకర్మ 

కామభి స్ప _నృర్థరసవీర్యవిపాః పిభావగుణసముడిశాని  డ్రాదుర్శ్భభూవుః 

సస్యాని. సర్వగుణసమఃదితత్యాత్ప. ్రథివ్యాదీనాం. కృతయుగస్యాచా। 

భశ్యతి తు కృతయు గ శేపాంచిడత్యా డానాతాంప పన్ని కానారిళరీఠ 

గారవమానీత్, శ్రరీరగారవాత్ శ)మః (క్రమాదాఅస్యం, ఆలస్యాత్ 
సంచయం సంచయాత్ పర్మిగహః, పరి, హాల్లో భః పోదుర్భూతః॥ 

త_సైతాయాం లోభాదభి| దోహా అభి ద్రోహాదనృతవచనం,, అన్భ 

EU పారుప్యాభిఘూతభయతాపకోక చి 

తో ద్వేగాదయః వ్రవృత్తైజ త్త స్త్రతాయాం. ధ్స రుపాద్ = క్త జ్ఞాన 
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మగముణ్ , తస్యా న్నర్దానాత్ పృథివ్యాదీనాం గుణపాదపిణాతో ౬ 
భూత్ , తత్సణాశ్షకృతశ్ష్స సస్యానాం న్నేహ్నవైమల్యర సపీర్య వి పాక 
ప భావగుణపాదభ్యాంశ ౪; తతస్తాని పిజాశరీరాణిహీ నగుణపా దై శ్చా 
హోరవిహార్తై రయథ- పూర్యముపస్ట్రభ్యమా నాన్యగ్నిమా రుతపరీతాని 
పోగా థ్రీభిలి ర్వ రాదిభి గా 9న్హాని, అత; పాణినో హోసమవాపు 

రాయుపః |కమశ్టఇతి ॥29॥ 

ఆ॥ పూర్వము నందుకాడ అధర్మము లేకండగ ఇతరకారణమాులవలన అశుభము 
కలుగలేదు. ఆదికాలమునందు ఫురుషులు___బేవతలతో సమౌనమెన పర్శాకమముకల 
వారుగన్వు అధిక మెన బలమును శక్తియు కలవారుగను, (పత్యతుముగనున్న "దేవత 
లును 'దేవర్జులును ధర్మమును యజ్ఞ "దేవతయు యజ్ఞ విధాయక వేదమును యజ్ఞ కర్మయు 
కల వారుగను. పర్వతే మువలె సౌరవంత సుగను కలిసినదిగను స్టీరముగను నున్న శరీరము 
కల వొరుగను, నిర్మలమైన ళరీరశాంతియు. ఇంద్రియమాులును' కల ఫారుగను, వాయు 
వుతో సమొనమెన బలమును వేగమును పరాక్రమమును కలవారగను, సుందరమెన 
పిరదులుకలవారుగను, "సరియైన (ఫమౌణకును ఆకారమును తేజస్సును ఫుష్టియు కల 
వారుగను, సత్యము బుజూ భవ _ర్హనము అహింస దానను ఇం| దియని|గవాయు నియ 
మము తపస్సు ఉపవాసము (బ్రహ్మచర్యము (వతీములు వీనియందు ఆన క్తికలవారు 

గను భయము రాగము ద్వేషము మోహము లోభము [కోధము దుఖము అభిమానము 
రోగము నిద బడలిక శమ క్ల్షనుమూ సోమరితనము నుమత్వము. ఇవి శలేనిఖారుగను నె 
అమిత మైన -ఆయవును క'లిగియాండిరి. ఉ డారఠ మైన సత్వగుణమును కర యు కఠతవార 

లకు కృత యుగముయొక్క_ ఆదియందు భూమి మొదలగునవి 'సమ_స్టగుణములతో కూడి 

యుండుటవలన ఊహింపనలవికాని రసము వీర్యము విపొకము' (భావము గుణములు 
ఇవికల ఓషధులు లభించినవి, కృత యుగము గడ-చచినకొలదియు' భాగ్యోవంతులు 
కొందరు ఆహారమును అధికముగ నేవించుటవలన చారికి శరీరగెరవము' ఏర ఎ చను. 

శరీరగారవము వలన (శమయ్యు |శమవలన సోమరితనమును, సోమరితనము వలన భన'' 
మును సమకళార్చుటయందు ఇచ్చయు, థధనాపేతవలన మమత్వమును, మనుత్వమువలన 
లోభమును కలిగేనుళ పిమ్మట (లేళాయుగమానందు లోఫ్మువలన దోవాచింకేయు, 
దోంపాచిరతవలన ' అసత్య ములాడుటతఘు, 'ఆసతన్టమునవలన శౌమము 'శొధము అభి 
మౌనము. ద్వేషము: 'పరషత్యము . అభిభాతము భయము తాపము శోకము. ఉదేకము: 
"వొంధలగునవియు కలిగినవి. అందువలన (_లేతాయుగమునందు ధర్మములో నాల్లవవంతు 
శీణ్ంచెను' అట్లు శ్వీణీంచుటవలన భూమి-మొదలగువానీయొక్క_ గుణములలో "నాల్టన 

వంతు నశించెను.  'ఆందువలన సస్యయలయందలి స్నేహాగుణము' విశదగుణము రసము 
వీర్య విపోకళమాాచధావవప్. గుణములా వీనిలో నొల్తవవఠతు నశించెను. అప్పుడో 
త్నీణిఈజిన 'నసొల్పవవరతకగుళ ముతక లిగిశ ఆర బిహారముల చే పూర్వుముక రకు భిన్న యుగ 

సోష్ంపటడూచున్నట్టితయణి విషనుమునైన' అన్న వాయయువులత' కూడినట్టియః వనుజ్తుతః 
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యొక్క... శరీరములు ముందుగ జ్వరము మొదలగుచ్యాధుల చే ఆకమింపబడినవి. అందు, 
వలన | పాణులయొక ఆయువు | క్రమముగ శ్నీణించచెను.. 

వరూూ॥ యు యుగే ధర్మపాదః కంమేణావేన హీయ లే! గుణ 

పాదశ్చ భూతానా మేవం లోకః పిలీయ లే ॥ సంవత్సరళత లే పూర్ణే 

యాతి సంవత్చరః వయమ్! దేకి హీనామాయుషః కాలేయతయనా శన 
మిష్యు కే 1తి1॥ 

ఆ|| ఈ[పకారముగ నే (పతియుగమునందును ధర్మములో ఒక్కొక్క పాదము 

తీణించెను. భూత ముల యొక గుణములుకూడ ఇస్తే నళించిను, లోకము ఇట్లు. 

శ్నీణించెను. యుగమునక చె ప్పబడిన పరిమాణములో నూరనవంతు గడచునప్పటికి 

(పాణులయొక్క_ ఆయుఃపరిమొాణములో ఒకొ్క_క సంవత్సరము తేగ్గుచుండును. 

మూ! ఇతి వికారాణాం పాంగుత్ప్సి హేతురుకో భవతి॥ 

ఏవంవాదినం భగవ నమా తే) యమన్ని చేశ ఉవాచ---కింను ఖలు. 

భగవన్ ! నియత కాల పమాణమాయుః సర్వం న వేతి 88; 

ఈ  ఈపవిధకమున వ్యాధులు _పారంభమునందుపుట్టినవిథ ము చెప్పబడినది. ఆని 

చెప్పిన ఆ తేయునిగార్సి అగ్ని వేకుడు “ఆయువుయుక్క_ పరిమాణము నియతమౌా శి 

అనియతమాొ' ₹ అని అడిగెను, 

మూూ॥ ఇహోగ్ని వేశ! భూతానామాయుర్యు క్తి మేత లే; వే 
పురువకాశే చ స్థితం హ్యాస్యబలాబలక్॥ డై డై వమాళ్శక్యళం విద్యా 

త్కరయక్చొర్వ టె. పింక్! స్మృతః పురుష కార స్తుకియతే అయదిహో 

పఠ మ! బలాబలవిేేపో=. సి చస్తే త్రయోరపి చ కర్మణః | దృష్టం క హ్ 

తిివిధం కర్మ ఓ హానం మధ్యమము త్త తమన్ ॥ త యోరుదారయోర్వ్యు క్రి 

రీ ర్సస్య చ సుఖస్య చ! నియత స్యాయుపో హతుర్విపరీతస స్య 

వ్ త్తరా॥ మధ్యమా మధ్య మ స్యేష్టా, . కారణం శృణు చాపరష్! 

దేవం పురువకా నేణ దుర్చలం వ్యూపహన్య తే | దృష్ట్యా యచదేశే 

మన్య_ నెనియతంమానమాయుషః$! కర్భకించిత్క్య (చిత్యా- లే" 'విపాశే 

నియతం మహత్ , :కించిత్యకాలనియతం పిత్య యైఃపితిబోధ్య లే ఫె 1401 

oi పాంణులయొక్క ఆయువు యు క్తి ననుసరించియుండును. ఆయువు. 

యొక్క బలాబలములు _బైవమును ఫురుషశారమును ఆళయించియుండును. తనచే 

పూర్వజన్మయందు చేయబడిన కర్మ చై చె వమనియు ఈజన్యయందు చేయబడినకర్మ పురుషు 

శారమని యు చెప్పబడును, అట్టి రందుకర్మలయొక్క_యు బలాబలములయంధు విశే 
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పము కలదు. హీనము మధ్యమము ఉ శ్రమము అని కర్మ మూడువిథ ములుగ నుండును. 

అందు డా త్తమకర్మలు పరిపూర మెనటియు సుఖయు క మెనటియు నియమిత మెనటియు 

అఆయువునకును, పొనకర్శలు అల్ప మైనట్రియు కష్ట్రయు క మెనటియు అనియత మె 
జ రం 

నట్టియు ఆయువునకను, మధ్యనుకర్శలు మధ్యమవిధ మెన ఆయువునకును కారణముగ 

నుండును. "దైవము దుర్చలముగనున్న చో పురుషకారముచే  తిరస్కు_రింపబడును. 

ఫురుషకారము దుర్చలముగనున్న చో ె వముచే తిరస్క_రింపబడును. దీనినిబట్టి కొం 

దరు ఆయువుయొక్క. పరిమౌణమును నియత్యమెనదానినిగ తలచెదరు. మహ్తేర 

మగుక ర్మ నియతశాలమునందు పరిపాక మునొందును. కీనబలముకల కర్మయొక్క_ 

సరపాకకాలము అనియతముగ నుండును. ఇతరకారణములు కలిసినచో నియత కాలము 

నందు పరిపాకమునొందును. 

నా తస్మాదుభయ త్వాదే కా న్స గవాణమసాధు; నిదర్శన 

మపి వాతో )దాహరిష్యామ! యది హి నియత కాలపినూణమా 

యుఃసర్వం స్వాత్ , తదాయుసాా-మాణాం న మన్తై)వధిమణిమజ్గల 

బల్యుపహారహోమనియమపాొయశ్ళిత్త పవాసస్వ స్త్య్యయనపహ్కణిపాతే 

గవమనాద్య్యాః క్రియా ఇష్టయశ్చ | పయుబ్యెరన్ , నో, ద్భా న చ 

చపలగోగజోప్ట్రతురగమహిపాదయః పవనాదయశ్చ దుళ్చాః పరి 

హార్య్యాః స్క్యుః, న పిపాతగిరివిప మ దుర్గామ్బు వేగా? భా న ప్ర 

మళతోన ఎక రాష _నృచల్లచపలమోహలోభాకులమతేయః  నారయ 

న పీివృద్దో=గ్నిక న చ. వివిధవిపాశ 9) మ సరీసృృపోరగాద 

9 న సావాసం. . నాబేశ కాలచర్యా, న న లేన )కోపః; ఇ్రక్యేవ 

మాదయో భావా న భావకరా, సుక ఆయుషః సర్వస్య 

నియతో కాలపమాణ'త్యాత్ న చానభ్యస్తాకాలమరణభయని వార 

కాణామకాలమరణఛయమాగచ్చే._త్పొణినాం, న్యన్య్యాళ్చాగమృ 

కథాపి మయో గబుద్దయః స్యుర్మవా గ్రీణాం రసాయనాధికా శి, 

నావీన్షో) నియతాయువ్యుం శతం వజేణాభివాన్యాల్ ౪ నాశ్వీనా 

వార్తం భీషజేనోపపాదయేతాం, న మహర్రయో య ేష్టమా 

యు సృపసాపా)ప్నుయు?, న చవిదితి వేదితవ్యామహ ర్రయః ససుశేశా 

రసాయనాదీని సమ్యక్ ప శ్యేయురుపది శేయురాచ రేయు ర్యా; అపిచ 

సర్వచ కు పా మేతత్పరం---య దై నం చరుః, ఇదం చాస్న్టాకం ప్రత్య 

కుం యథా పురు వసహసాణాముశ్ణా యోస్టాయాహవంకు ర్య తా 

మకుర్వ్య ఆ చాతుల్యాయుష్ట్యం, త్రభో జాతమాతాంణామప్రతి కా 
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రాత్ పితీకారా చ్చ: అవ్ వవిషపా”శినాతి చాతుల్యాయుష్హ౦, న 

చ తుల్యో యో గతే మ ఉదపానఘటానాం చితఘటానాం చోత్సీ 

దశాం, తేస్మాద్ధితోో పచారమూ లం జీవతమళతో విపర్యయాస్మృత్యు ః; 

అవీచ చేన్ కాలాత శ్రగుణావిపరీతానాం కర ఇ్రణానూహోరవిహారాణాంచ 

క్రియా పణెరాగం౦ సమ్యక్ సర్వాతి యోగసంధారణమసంథార ణ 

ముదిర్లానాం చ గతిముతాంసోహసానాం చ వ గనమొోరో గ్యానువృ త్తే 

సేతుముపలభామహే ఉపదిశామః సమ్యక్ ప శ్యామ శ్చేతి 1411 

అ॥ అందుచే శెండువిధములుగను నుండుటవలన, ఆయువు నియతే మెనడని 

ణమువలన భయము నొందనవసరములేదు. మహార్ధులచే ఆచరింపబడినట్టియు రసాయన 

(పకరణమునందు చెప్పబడినట్టియు (పయోగిం పబడినట్టియు ఏిషయము వ్యర్థములగును. 

చేవేం దుడుగాడ శత్రువును: వ జాయుధముచే చవంపజాలడు; అశ్వినీదేవతలు రోగిక్ 

జబ హధము నియ్యనవసనములేడు. మవహార్ణులు తపస్సుచే. అయురభివృద్ధిని ఫొందజాలరు* 

సమ 'సమును తేెలిసీన మవార్డులును 'దేవేంద్రుడును రసాయనము "మొదలగువానిని "తెలిసీ 

కొనుపీగాని ఉపచేకించుటేసిని ఆచరించుటగాని చేయనవసరయు'లేదు. సమ _స్టప్రమో 

ణములలోను (ప్రత్యమ్యప్రమౌణమా | శేష్ట మైనది. కావున | ప్రత్యక్ ప్రమాణముచే నిరూ. 
పించుచు న్న్వ్యాముః యుద్ధమాశు చేయుచున్న వారలకును చేయని వాఠకలకను, చికిత్సను న 

పాందనివారలకును . పొరేదినవారలతన్వు.. విషమును తిననివారలకును తినినవారలకును. - 

ఆయువు భిన్నముగ కనబడూచునేయున్నది. ఉపయోగింపబడుచున్న కండకను ఉప 

యోగింపబడని పండోకను  నశిరదుటయాందు' ' 'భేదమా' కనబడంచున్నది. అందువలనో ... 
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ఆయువునక హితకర మెన ఉపవార మే కారణముగ నుండును. అహితమెన ఊపణచా 

రము మృత్యువునకు కారణముగ నుండును. దేశము కాలము (పకృతి వీనికి విపదీతములు 

కాని కృత్వ్యుముల ను ఆవహారవిహారములను సరిగ నాచరించుట్క అలియాగముగ నాచరింప 

కండుట్క, వేగ ధారణమును చేయకండుట, సాహ'సకృత్యములను చేయకుండుట వీనిని 

ఆరోగ్యము ఇడకందగనుండుటక కారణములనుగ పొందుచున్నాము. మరియు అట్టు 

చెపష్తుచున్నాము, చూచుచున్నాము. 

కాలాక లవమృత్యువులయొక్క సిరూపణము. 

మూ॥ అతః పరమగ్ని పెళ్ళ ఉవాచ--వవం సత్యనియత కాలం 

ప్రిమాణాయుపాం భగవన్ ! కథల కాలమృత్యురకాలమృత్యు ర్వా 

భవతీతి! తమువాచ భగ వానా తేయః --ళూంయ'తామగ్ని వేశ! 

యథా-- యానసమాయుకోఒతః పికృళ్మె్య్యవాక్షగుతై రువేతఃసర్వ 

గుణోపపన్నో వాహ్యమానో య థాకాల) స్వపామాణక్షయా బే 

వావసానం గచ్చేత్ , తథా2.౬యుః శరీ వోపగత్రం బలవత్సకృ'త్వా 

యభావదుపచర్యమాణం స్వవ)మాణక్ష యా దేవావసానం గచ్చతి, 

స మృత్యుః కావే యథా చసన వచాతో=_తిభా రాధిస్టీ తత్వాది(వ 

మపథాదపథాదత్సు. చక్రోభజి ద్యాహ్యా వాహక దోపాదణివరాయాత్సర్య 

సనాదనుపాజ్నెచ్చా నరా వ్యసనమాపద్య శే, తథా2_౭_యురప్టయ 

మైథునాచసత్సంశయాదుదీ ల్ వేగవినిగంవోదిర్ధధార స చేగావిధారణా 

భ్భూతవిష వాయ్వగ్ను ్ రపతాపా వభిఘాతాదాహోరపితీ కారఏి వ్యగనా 

చ్చ యావద నరా వ్యసన నూపచ్య లే, స మృత్యురకా లే, తథాజ్యరా 

డీనప్యాతడ్కాబని శ్రఖోప చరితానకాలమృత్య్యూనొపళ్యామ ఇతి 148! 
* ఆ ఆయుఃపరిమాణశాలము. -'శాయతము ' కానీచో ' 'కాఅవ్భుత్యువును అకాల 

మృత్యువును ఎట్టు కలుగును * అని అగ్ని వేశుడు అడుగగా ఆ లయుడు ఇట్లు 

వెచప్పెను, యానమునకు (జండ్లు మొదలగువానిక్సి. కూర్చబడిన ఇరుసు. తనకుండవలనిన 

అక్షణములతోడను ఇతరలక్షణముల తోడను కూడుకొని లాగబడుచున్న డై తనపరిమా 

ణము క్ళమముగ తగ్గుటవలనశే 'సకాలమునక నాళనమునొందును. ఈవిభ ముగే 

శరీరగత మైన ఆయువు. ప్రకృతికి అనుకళూలముగ ఉపచరింపబడిన్నదె తనపరిమాణము 

క్రమముగ శ్వీణించుటవలనశే "సమౌ ప్టము నొందును. ఇది కాలమృత్యువనబడును, 

అట్టి ఇరుసే అధిక -మెన బరువును. వేయుటవలననుు హెచ్చుకస్టలుగ నున్నమౌర్షము 

నందును మౌర్షముకానిపళమునందును వెళ్ళుటవలననుు చకరిములు విరుగుటవలనను, 

నడిపించువానియొక్కయు .లాగువానియొక్క_యు దోషమువలనన్ను . కీలము (మేక్న 
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ఊడిపోవుటవలనన్తు ఇటునటు కొట్టుకొనుటవలనను, చమురు వేయక పోనుటవలనను 

మధ్య కాలములో చే నశించును. ఈవిభముగనే ఆయునుకూడ తన శ క్రి కిమించిన పను 

లను చేయుటవలనను, జాఠ శాగ్ని బలమును మించి భుజించుటవలనను, విషమాహారము 

వలనను శరీరమును పాచ్చుతగ్గులుగ నుంచుటవలననుు అధిక మెథునమువలననుు, దుష్ట 

సహవాసము వలనను వేగధారణమువలనను, కాముకోధాదులను అరికట్టకపోవుటవల 

నన్కు భూతములు విషము వాయువు అగ్ని వీనిచే కొపింవచేయబడుటవలనను, అభిసూ 

త్రమువలనను, ఆహారనియమమును విడిచిపెట్టుటవలనను ' మధ్య కాలమునం దే సమా 

_ప్టము నొందును, ఇది అకాలమృత్యువనబడును. సరిగ చికిత్సింపబడని జ్వరాదులవలన 

వడ అకాలన్ఫుత్యువు సంభవించును. 

జరితునకు ఉప్పజఆవి చారణ. 

మూ॥ అభాగ్ని వేశః పపిచ్చృ - కిం ను ఖలు భగవన్! జ్వరి 

తెభ్యః పానియముప్యంభూ యిష్ట షం పీయచ్చ న్తిఖిపజో న తథా లీత్రం, 

అస్తిచ ఫీతసానో థీ ధాతుర్థ్ధ (రకర ఇతి! తము వాచవమ్య భగవా 

నా(కేయః-జ్యరితన్య కాయసముత్తాన దేశ కాలాన సమో క్యు పాచ 

నార్గం పానీయముప్ష్రం ప్రియచ్చజ ని భిషః; జ్వరో హ్యామాశ్రయ 

సముర్థ; పాయో “సమబాసి చామాశ్రయసముతనాం వికారాణాం 

పాచనవమనాపతర్పణసమర్థాని భవన్తి పాచనా ర్థం చ పానీయముప్ష్రం, 

తస్మా చేతజ్ఞ్వరి తేభ్యః పియచ్చృ నీ నిభిషజో భూయిష్టుం; తజ్జ్యేషాం 

వీతం వాతమాను లోమయతీ, అన్ని ముదర్యమందీరయతి, మీప)ంజ ర్యా 

గచ్చతి. న శ్పా ణం చ పరిశోషయతి, స్వల్పమవీ చ పీతం తృష్పా| పత్ర 

మనాయోాపపద్య శే; తథాయు కమపి చైతన్నాశ్యత్తోత్పన్న లే 

జ్వరే సదావాభమపిలాపాతిసాశే వా వ్రచేయం, ఉస్టేన 

హ్ పు మ ర్ భూ యోఒళివ స్థ ర చే కశక 

వ్ స్తీ il 15 1 : 

ల | జ్వరము. కలవారలకు ఉ ప్లోదక మునే తరుచుగ ఇచ్చెదరు. కట్టు శీతీలోదక 

మును ఎందుకు ఇంప్యరు ? ల శీతకియచే సాధ్య మగు దోపము(పి త్తే త్రము రండ జ్వారమును 

కలిగించుచున్నదిక దా! అని అగ్న వేళుడు లేడుగా ఆ తే్రేయుడు. ఇట్టు చెప్పెను. 
జ్య 3ెకునకు, పకృతి హాతువ్ర చేశము కాలము వీనిని ఆలోచించి ఉఊష్టోదకమును 

పౌంనననివి. త్తు ఇచ్చుచున్నారు, జ్వరము ఆమౌశయము ననుసరించి ఫుట్టును, 

ఆమాశయ! నను సరించి జనించిన వ్యాధులకు పాదనములును, వమనకరములును 

అఆపతర్పణ; లును నగు జుషథధకులను తీరుచుగ ఉపయోగించెదరు, ఊస్లోదక ము 

షా-చనమున చేయును. కావుననే జ్యరితులకు ఊమ్లోదకమును తరుచుగనిచ్చెదరు. అట్టు 
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ఆమాశయమునను సరిం-చిజనిం-చిన వ్యా:నులక పాచనములును' వమనకరములును అప 

తర్చణములును నగు క పుథములను తరచుగ ఉపయోగిం చెదరు. ఉప్లోదకము పాచన 

మును చేయును. కావుననే జ్వరితులకు ఉస్లోదకమును తరుచుగ నిచ్చెదరు. అట్టు 

(తౌగబడిన జస్లోదకము వాతమును అనులోమము నొందించును. మరియుజాఠ రాగ్నిని 

వృద్ధిపర చును. త్వరలో జీర్ణ మునొందించును. వేష్ట్రమును నశింపచేయును. కొద్దిగ 

(శౌగినను దప్పికను పోగొట్టును. అట్టిదైనను మిక్కిలి ఊచేకమునొందిన పి_త్రముకల 

జ్యరమునందుగాని తాపము మోహము (పలాపము అతిసారము ఇవికల జ్వరమునందు 

గాని ఇయ్యకూడదు. (ఉన్ల కియచే తాపము మోహము. (పలాపము అతిసారము ఇవి 

అభివృద్ధినొందును, శీతల! క్రియచే ఇవి శాంతించును. EN అ ik 00 

నమూా॥ నీ లేనోప్తకృతాన్ రోగాన్ శమయ సన్తి ఖిషగ్విదః। యేతు 
శీతకృ తా రోగా శేపాంచోప్లం ఇవి ను టి U3 చ 

ల్పీత్ర 
జ ౬ 

అ॥ ఉఊాష్ష్ర వ్యాధులను శీతల క్రియల చేత ణి ss ఉమ క్రియల చేత ను 

శాంతింపచేయుచు న్నారు. ధ్! ' రజ UU 

నూ! ఏవమితే శే పామపీ వ్యాధీనాం వీ పరి తమావధం 

భవతి కార్యం; యథా---అపతర్చ ణనిమిత్తానామపి వ్యాధీనాంనా స్త 

రేగ పూరణము స్పిశా న్విః; తథా పూరణనిమితానాం నాన్న రేణాప 

తర్పణమితి॥ అపతర్పణమపి చ తివిధం--- లబ్ధృినం, ల నపాచనం, 
దోపావసేచనం చేతి. ॥ తత ల దనమల్బబలదోోపూణాం, అ నేన 

వ్యాగ్ని మారుత వృద్ధా్యా వాతొతపపరీతేమి వొాల్సముదకమల్బదోవః 

ప)కోవమాపద్య లే! అ బైనపాచనే తు మధ్యజలదోపాణాం,ల Ey 
పాచనాభ్యాం హా మధ్యబలో దోవః సూర్య సం తాపమారు తాభ్యాం 

పొంశుభస్మావకిరణై రివ చానతిబహూదకం (పశోపమాపద్య లే | 
జహుదోపాణాం పునడ్లోపావసేచనమేవ కార్యం, న వ్యాభిన్నే 
శిదారాసీతౌ పల్యలాపశేకో=_ స్తీ, తద్వద్దో షావసేచ నమ్॥ దోపొవ 

సేచనంతు ఖల్వన్య ద్వా భేషజం (పా ప్తకాఅముప్యాతురస్య నైవంవి. 

ధస్యక రాత్. , తద్యథా -- అనపవాద వ్ర శారస్యాథనస్యాసరనార 

కస వెద్యమానినశగణసా( సూయకస్వ తీ వాధరరుచేరతితీణబల 

మ్ హో syst nso వానలో. న్సితేస్య చలీ! 

ఏజంవిధం హ్యాతుఠముపచ న్ భిషక్సాపీయసా౭_యశ్షసా యోగమృ 
చృతీతి 1521 nn 



అ॥ ఈవిధమున నే ఇతర వ్యాధులయందుకూడ నిజానవిపరీతమగు. కు వభము 

నియ్యవచ్చును. వఎటులననగా _ ఆపతర్పణమువలనజనిం-చిన వ్యాధులు బృంవాణచికిత్స 

చేతను, బృంవాణమువలనజనించిన వ్యాధులు ఆఅపతర్పణచికిత్స చేతను. శాంతించున్కు 

లంఘనము, లంఘునపా-చనము శోధనము అని అపతర్పణచికిత్స మూడువిభ ములుగ 
నుండును, స్వల్బబలముక లిగినదోషముక ల వారలకు. లంఘనమును. చేయింపవల యును 

స్యల్పముగనున్న ఉదకము గాలితోడను ఎండతోడను వ్యాప్త ఫమెనచదె. ఎంజీపోవున్తిని 

లంఘనముచే జాఠరాగ్ని యు వాతమును: వృద్ధినొందుటవఅన స్వల్పమగుడోషము శాంతిం 

చును. ముధ్యనుబల ముక లిగినదేషముక లహారలక లంఘనపాచనములను ' చేయింపవల. 

యును. మిక్కిలి అధికముగ లేనిడదక ము సూర్యుని 'వేడిమిచేతను  వాయుశ్రు నేతను, 

దుమ్మును బూడిదను చల్లుట చేతను నళించురీతిని. మధ్యమ బలముక అదోప, ము అంఘన 

పా-చనముల చే శాంతించును. అధికదోప. ముకలచారలకు శోధనచికిత్స నే చేయింపవల 

యును. "నీరు అధికముగ నున్నచో నుడియొక్క_గట్ట టను తెగనొట్టపండగ మడియందలి 

నీరంతయు పోజూలనిరితిని శోధనచికిత్సను చేయకండగ దోషుమంత యు నళింపజూలదు, 

అపవాదములను నివారింప చేసీ నకొననట్రియు థ నములేనట్టియు పరిచారకులు లేనట్టి యు 

వెద్యుడననితలచుకొనునట్టియు కోపస్వఫావమును అసూయయు కలిగినట్టియు తీవ 
మెన ఆధర్మములయందు అభఖిరుచిక లిగినట్టియు బలమును మౌం సమును రక్తమును: 

మిక్కిలికీణించినట్టియు అసాధ్య మెనవ్యాధికలిగినట్టియు మరణలతణములతో కూడి 
నట్టియు రోగికి సమయమువచ్చినను శోధ నాపధమునుగాని ఇతరవిధమగుకషధమును 
యాని ఇయ్యకాడదు.  ఇచ్చినచో పాపముతోకూడిన అపకీ ర్వి ని పొందును. 

మూ! అల్బోదక్మధుమో యస్తు (పవాతః ' పచురాతపః। 

శ్రేయః ను జూజ్లలో "దేశః స్వల్పకోగతమో2 పిచ ॥పచురోదకతృలో 
యూ: నివాతో దుర్గ భ్రాత పః। అనూపోజ.బవాుదోవ.శ్వ, సమః సాధా 
రణోవమతః ॥ఫశ్త॥ 

ఆఅ ఉఆచకమును 'వృతములును" 'స్వల్పముగ కలదియు :. అధిక మూల న. గాలియూ 
ఎండలు. కలదియు రోగాల స్వల్వృభః శ. కఅదియు నగు: పృచేకతూ.: బూర లిదెళ్ల 

మనబడును, ఉదకమును వృత.ములును అధికముగ కలదియు -గాలియం:. ఎండయ. 

'స్వల్పముగ కలదియు రోగములు. మిక్కిలి అధికముగ లేనిదియు నగు (ప్రదేశము అనూప 
దేశ. మనబడును.. - పెనవెప్పబడిన " వై మలయొక్కయు అక్ముణములు మధ్యమ 
మాగకల, 'ప్రజేళము ౩ సాభారణజేళ మనబడును'' 

ర తదాశ్వే వానుబన్లే వా యస్య స్యాదశుభర ఫలమ్: 
జ్ సన్న, కర. రృవ్య మేతద్చుద్ధిమ'తాం మతమ్ ॥$5॥ 

_ వీకర్మవలన తశ్కాలమునందుణాని డా. ఇక్రీరశాలమునందుగాని అశుభ 
ఫలము 'కలుననో అట్టికర్మను చేయకూడదు, 
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అధ్యాయసంగహము, 

వమూ॥ పూర్వరూపాణి సామా*న్యా హత వః స్వస్వలక్షుణాః | 

అల అత్య అధ వ జో . న 

బేశొద్ద్వంసస్య. ఖై వజ్యం హాతూనాం మూలమేవ చ! (పాగ్వికార 

సముత్ప తి రాయుపశ్చ క్షయ కమః। మరణం (పతి భూతానాం కాలా 

కాఅవినిక్స్చయః॥ యధా చాకాలమరణ౦. యభాయు కంచ భేపజమ్! 

సిద్ధిం యాత్యాహధం యేహాం న కుర్యా జ్యేన హేతునా | తదా లే 

యో౭.నగ్ని వేశాయ నిఖిలం సర్భము కృ వాళ చేశోద్ద్యంసనిమి శ్రీయ 

విమాచనే మునిసత్తమః 150॥ 

. ఇత్యగ్ని వేశక్ళ తే, త స్టే చరక పతిసంస్కృ లే విమానస్థానే 

జనపద్ ద్ద సంనన్యం విమానం. నామ తృతీ యో౭౬ధ్యాయః || 

అ॥ ఈజనపదోద్ధ్వంసనీయా ధ్యాయమునందు, జనపదోద్ధ ఏం 'సమునకు..' మొదట 

కనబడులకతుణములు, సామౌన్యకారణములుు . చెడిన ఆకారణములకు కలుగులక్న్షణములు 

ఆకారణములు వెడుటక హేతువు చెపషధములు |పారంభమున వ్యాధులు పుట్టిన 

[కమమ్యు ;అయువుతీ ణించు క్రమమ్కు శాలమృత్యువుయొక్క_యు అకాలమృత్యువు 

యొక్కయు నిరూపణము, అకాలమృత్యువుక లుగు విధము, చికిత్స ఏనిధముగ చేయబడి 

సరిగ నుపకరించునో అట్టి విభము,. ఎవరలక ఏకారణముచే చికిత్స చేయకూడదో ఆవిష 

యము ఇవన్నియు చెప్పబడినవి. 

ఇవ్విధ ంబును: 'శ్రూపాదోపనామక కృష్ణమూర్తి శాస్త్రీ ప్రణీకం బైన చరకదిపికయ'నెడి 

చరకసంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు జనపదోద్ధ కం సనీయవిమానమగడు 

' తృతీయా భ్యాయము "సమౌ క్త్రము. 

un 
థా 

చతుర్ణాధ్యాయుమ'. 

రా! అఛాత ని ఫిధరోగవి శేప విజాసీయం . ఏమానం. మూా॥. అభా మ్ర్రనిధ గవి శెషవిజ్ఞా వ్యా 

'ఖ్యాస్యామః "ili . 

Sl పిమ్మట త్రివిధరోగవి శేష జ్ఞానీయవిమానమును ెప్పబోవుచున్నాయు. 

మకా! ఇతి..వా సాహా. భగవాన్నాకేయః 421 
“అ అని భగవంతుడగు అఆ్నాలేయుడు- చెను, 
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రోగవిశెవజ్ఞానో పాయములు, 

.మూ! (తివిధం ఖలు రోగవిశేషవిజ్ఞానం భవతి.! తద్యథా-- 
అపోపదేశః (పత్యతమనుమానం చేతి ॥81. -. 

అ॥ అప్తోపబేళము ప్రత్యక్షము అనుమానము అను నీమాడును రోగవిశేషమ్సు 
లను తెలినీకొనుటక సాభనములుగ నుండును, 

అఆప్రోపదేశాదుల విననణము. 

మూ! తతాపోపబేశో నామ - ఆ పవచనం; ఆహ్హావ్యావితర్క 
సృ గతివిభాగవిదో నిప్పీీక్యుపతాపదర్శినశ్చ; తేపామేవంగుణయో 
గాద్యద్యచనం తత్స మాణం, అ|పమాణం పునర్శతొ న్మ_త్తమూ 
వంక శా wen Mp త; © 5 యు న క్క దృష్టా దృష్టనచనమికి | _పత్యత్షం తు ఖలు తత్ యత్సే పయ 

మిని యెర్మనసా చోపలభ్యు లే! అనుమానం ఖలు - తర్కోయు క్ 
వేత: 16॥ . . 

_ అ ఆప్పులయొక్క_ వచనము ఆపోపబేళ మనబడును. నిశ్చయ మైనట్టియు 
అనుభవపూర్వక మెనట్రియు సంపూర్ణ మైనట్టియు జ్ఞానముతోోకూడినవారును పీంత్రియు 
'ద్వేషమును [లేనివారును నగు పురుషులు ఆపు లనబడుదురు, ఇట్టిగుణములతోకూడీి 
యుండువారగుటవలన వీరలయొక్క_ వచనము (పమౌణముగ నుండును. మత్తులు ఉన్భ 
తలు మార్జులు చాణాలురు వీరియొక్క_ వచనములు దృష్టాదృష్టమ్నులెనవిగావున అప 
మొణములుగ నుండును. ఇం దియముల చేతను మనస్సు చేతను స్వయముగ పొందబడిన 
జ్ఞానము (ప్రత్యక ప్రమాణమగ నుండును." యు శీననుసరించి ఊహీంచుటయీ 'అను 
మౌన (ప్రమౌణ మనబడును.. ."*.. ॥॥ 

మూ॥ (తివిధేన ఖల్వనేన జ్ఞానసముదాయేన పూర్వం పరీక్ష్య 
రోగం సర్వథా సర్వ మేవో తరకాలమధ్య వసా నమదోవం భవతి; 
నవా. జ్ఞానావయ వేన కృక్నే జయే జ్ఞానముత్సద్య తే || (తివిభే త్వ 
స్టన్ జ్ఞానసముదా యే పూర్వమా పోపదేశాత్ జ్ఞానం, తతః (పత్య 
తానుమానాభ్యాం పరీమోపపద్య తే; కేం హ్యనుపది ష్షే పూర్వం 
(్రక్య కానుమానాభ్యాం వరీక్షమాణో విద్యాత్, తస్మాత్ ద్వివిఫా 
పరీమై జ్ఞానవతాం (ప్రత్యశ మకుమానం చేతి, | త్రివిధ వా సప 
పజేశేన [8.౨౧౧ సా. 

అ॥ _ ఈ మూడువిధములగు (పమొణముల చేతను రోగమును. వ్ర శ సమా నను సు పూర్తిగ పరీవీంచి = శెలినికొనినచో వీమ్మట చేయబడు (ప్రయత్నము. నిర్గుష్ట ముగ నుండును, ఒక ప్రమాణము 
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చేత సంపూర్షముగ తెలినీకొనుటకో శక్య్యముగ నుండదు, ' ఈ మూడువిధములగు ('పబూ 
ణములలోను ఆప్లోప బేళమువలన "మొదట తెలిసీకొని సిమ్మట (పత్యకూనునూన |పమౌా 
ణములచే పరీకీ ంపవలయును. "వుందట ఆప్తోప దేళజ్ఞానము లేనిచో (పత్యతానుమాన 
(పమాణనూల చే పరీకీంచి తెలినీకొ నజాలడు. ఆపోపచేళజానము కలిగినపిమ్మట పరీక్ష, 

ద (పక్యత్నము అనుమానము అని శెండువిభములుగ నుండును, ఆపోదేశముతో కూడి 
మూడ్తువిధములుగ నగును. 

ఆపోపబేశమువలన కలుగు జానము. 
వూ! త కేదముపదిశ్ల ని బుద్ధిమ న -రోగమేవై కమేనం ప్రకో 

పణమేవం యోనిమేవమాతా శన మేవమథిప్టాన మేవంవేదనమేవంసం 
స్థాన 'మేవంవృద్ధిస్థానవే యస నున్నిత 'మేవముదర్క_ మేవంనామా నమేవం 
యాగం విద్యాత్ ; తస్నిన్నియం (పతీకారార్దా (పన్ఫ తీరథవా నివ్ఫ 

త్రి రిత్యువ చేశాద్ జ్ఞాయ తే | 9|| 

అ॥ ప౦కోపించువిధ ము, కారణములు, స్వఫావమ్యు అధిస్థానమ్బు, బాధలు, 
స్వయాపము, వృద్ధి సమత్వము &ీణించుట్క  ముందుజరుగుబోవువిథము, పేరు, 
యోగమ్యు శమించుటకొరక ఆచరింపతగినవిధ ము, విడిచిపెట్టతగిన విషయములు' రోగ 
సంబంధ మగు వీనిని అపోదేశమువలన శతెలిసీకొనగలము. 

(పత్యతపరీక్ష 
వమూ॥ (వత్యతత స్తు ఖలు రోగత_త్త్యం బుభుతుఎఃస్నరు (రిని) 

యః సగ్వానిన్టి)యార్థానాతురశ రీరగ తాన్పరీ శే తాన్య |త్ర రసజ్ఞానాత్ ; 
తద్యథా --- అన్తికూజనం సస్థిస్ఫోటనమబ్బులీపర్వణాం చ స్వరవి 
శపాయే చాన్వ్యే౭ వి ేచిచ్చరీరోపగ తాః శ బ్ఞాఃస్ఫ్యుస్తాఖ్భో ౦ తేణ 
పరీశ్నేత; వర్ల స౭స్థానహమాణచ్చాయాః శరీరప్పకృతివికారా చతు 
el హయికౌాణి యాని చాన్యాని తాని చతుపా పరీవ్నేత; రసంతు ఖ 
ల్యాతురశ రీరగతమిన్ది)య వై వయికమప్యన: మానాదవగ చ్చేల్ న 
హాస్య పిత్వతేణ (గహణముపపద్య లే, తసా్త్యాదాతుఠపరిప)శ్న నై 

వాతురముఖరసం విద్యాత్, యూకాపసర్పజేన త స్య శరీరనె 
రస్య3; మాశ్షికోపసర్పగేన శ్రరీరమాధుర్యం లోహితపి త్రసంచే హే 
తు కిం ఛారిలోపాతం లోహితపి త్తం వేతి క్వ కాకభకుణాద్ద్ధారిలోహి 
తమభవణాల్లోహితవీ _క్తమిత్యనుమాతవ్యం, ఏవమన్యానప్యాతుర 
థరీరగతాన్ థసాదనుమిమోాత; గన్గాంస్తు ఖలు సర్వశరీశగ తానాతు 
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రస్య (పకృతి వై కారికాన్ (ఘాణేన పరీశ్నేత; స్పర్శత చ పాణినా 
(పకృతి కృతియు కం; బ్తతి పిత్యక్షుతో= నుమానై క జేశతశ్చ పరీ 
తుణము కృమ్ ॥ 1901 

అ॥ రోగస్వ భావమును ప్రత్యత,ప్రమౌణమువలన తెలినీకొనదలచినవాడు తన 
యొక్క_ ఇందిియముల చే రోగియొక్క శరీరమునందలి ఇం ద్రియార్గముల ను (శబ్దస్సర్శ 
రూపర'సగంధములను) పరీకీ ంపవలయును. రసమునుమౌత్రము చేరువిభమున పరికీంప 
వలయును. పేగులరచుట్క సంఘులయందును వేంళ క నుప్రలయందును కలుగు ధ్వని, 
స్వర భేదములు, 'ళరీరగత మెన యిట్టి ఇతరధ్వనులం వీనిని శ్రవ'ణేం దియముచే పరీతీంప 
వలయును, వర్ల ము (మలమయూత 9నఖజి హ్వాడుల 'సంబంభ మెనద్సి, స్వరూపము ప్రమా 
ఇమ్ము కాంతి శరీర పకృతివర్షము, శరీరవికృతివర్షము, .నేతములతో చూడదగిన ఇతర 
విషయములు వీనిని చక్యరిం దియముచే పరీక్షింపవలయును. రోగియొక్క_ శరీరసంబంధ మైనరసము.రసనేర్యదియముటే “తెలినీకొనత గిన శానను దానిని అనుమౌన| పమాణముచే 
'తెలిసీకొనవలయును. (పత్యతకు|పమాణముల చే శెలిసికొనుటక తగియుండదు. అండు వలన రోగియొక్క_ ముఖరసమును వానినడిగియే "తెలినీకినవలయును, పేలు (పాక 
చుండుటచే శరీరము విరసముగ నున్నదనియు ఈగలు వాలుచుండుట చే ళరీరము మధు రముగనున్నదనియు . తెలిసికొానవలయును. రక్తపిత్తమునందు శుద్ధర కము వెడలు 
చున్నదా దుష్టర క్రమువెడలుచున్నదా యని సంచేహముకలిగినప్పాడు అర కృమును కుక్కలు కాకులు 'మొదలగువానిక్ "వేసి. ఆవి "భక్షీంచిననో శుద మెనదానినిగను 

(మాణేంద్రైియముచే పరీకీ ంపవలయును. (పకృ 
_స్దముచే పరీక్షీంపవలతయును. ఇట్లు 

(వత్యత ,పమౌణభువఅవను.  అముమూన్నపమాణములోని - :కొంతఖాగమువలనను. పరీ 

_._ అనుమానపరీక్ష.. 
. మూ! ఇమే తు. ఖల్వన్యే2 వ్యేవమేవ భూయో2.నుమూశ 

జ భవ ని భావా తద్యథా-అగ్నిం జరణశక్య్యా పరీశ్షేత, బలం 
వ్వాయామశక్య్యా, తో) తాపన బ్టాదిగి౯ చేస, మనోజ ధావ్యభిచా 
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తాం విధేయతయా, వయోభ కి సాత శ ఫ్ర న్యాధిసముక్రానానికాల టే 

శోపథమ వేదనావిళే షేణ గూడలిజ్ల్ఞం వ్యాధిముప శ్లయానుపశ్లయా 

భాం, దోవపిమాణవిశేవ మపచారవి శేపే.ణ, ఆయుషః కయ 

మరి స్పై, ఉపస్థిత శయ స్త రం కల్యాణాభిని వే కేన, అమఖం౦ సత్తీ (ను 

ఏికాశేణేతి, గవాణ్యాస్తు మృదుదారుణత్యం స్వప్నదర్శనమఖి 

పాియంది పే ప్వసుఖడుఃఖాని చాతురపరిపగి'శ్నే ,నెవ విద్యావతి 1111 

అ॥ ఇట్టే కొన్నియితరభావములనుకూడ అనుమాన ప్రమాణముచే 'తెలిసికొ నవల 

యును. ఎట్టనగా_జీర్లశ క్రి చే జాఠరాగ్నిన్వి. వ్యాయామళ క్తి చే బలమును, శోబ్దాదివిషయ 

ములను |గహీంచుటనుబట్టి (శో (శ్రాదీం( దియపటుత్వమున్సు ఇం(ద్రియార్థములను "తెలిసీ 

కొనుటనుబట్టి మనళ్ళ క్తి ని) (ప్రయత్న మునుబట్టి జ్ఞానమును ఆన క్రి చే రబోగుణమును, 

జ్ఞానము లేకపోవుటను బట్టి మోహమును, దోవాచింతచే కోపమును, డీనత్వముచే నోక 

మును ఆమోదించుటచే హర్ష మును. 'సంతోపషముచే పతిని విపాదముచచే భయమును, 

విషాదము 'లేకండుటను బట్టి _భిర్యమును, ఉ తావాముచే పరాక్రమమును మోహము 

'లేవండుటనుబట్లి స్థిరబుద్ధిని, కోరుటనుబట్టి యిచ్శను; (గహీ ంచుటనుబట్టి మేధాళ కిని, 

చేరును గహీంచుటచే సంజ్ఞాజ్ఞానమును, స్మృరించుట నుబట్టి జ్ఞాపకళ శ్రీని సీస్తపడుటను 

బట్ట సిగ్టను, ఆచరణనుబట్టి వీల మును, నిషేధించుటనుబటి చద్వేషమునుు ఈ త్తేరకాల 

ఫలమునుబట్టి మోసమున్వు ఆస క్రి లేకండుటనుబట్టి యింద్రియని[ గ్రహమును విధేయతను 

బట్టి వకఘుడుగనుండుటను, కాలముననుసరించి వయస్సును, "దేశమును బట్టి ఆహారాదుల 

యందలి యిచ్చను, అనుకూలత నుబట్టి సాత్మ్యమును, బాధ లనుబట్లి వ్యాధిని, ఉప 

శయానుపళయముల చే గాథలకు ఇములుకలభ్యాధిని, ఆపణారమునుబట్ది దోప.పమౌ 

ఇమున్కు అరిష్ట్రలతుణములనుబట్టి ఆయుఃకుయమును, శేంయస్క_ర కార్యముల నా-చరిం 

చుటనుబట్లి శ్రేయస్సును, చెడుగుణములు లేకుండుట నుబట్టి సత్వగుణమును పరీకీంచి 

తెలినికొనవలయును, (గవాణీస్థానమయొక _ మందత్వతీవత్వములను, స్వప్నములను, 

ఆహారాదులయం దిచ్చను, 'ద్వేషమును, ఇష్ట్రమున్వు సుఖమును దుఃఖమును ప్పళ్నించు 

టచే (రోగిని అడుగుటచ్చే తెలిసికొనవలయును. 

మూ॥ ఆ_ప్పతశ్చోపదేశేన (పత్యవకరణేన చ। అనుమానేన 

చ వ్యాథిన్ సమ్యగ్వి ద్యాద్విచతణః 1. సర్వథా సర్భమాలోచ్య 

యథాసమృవమగ్థవిత్ | అథాధ్యవశ్యే_త్తతే ర చ కార్యే చ తేదన_న్థ 

రమ్! కార్యత త్త వి శవజః పితిపత న మువ్యాతి! అమూఢః ఫల 

మాప్నోతి యద వెళాహనిమ్నిత్తజమ్! .జ్ఞానబుద్ధిప)దీపేన యో నావిశతి 

తత్త gనిత్ | ఆతురస్యా నృరాతానం. న సరోగాంళ్సికితతి ॥15॥ 



lig చరకేసంహీత్తే 

'అ॥  అపోపదేశమువలనను (పత్యత ప్రమౌణమువలనను, అనుమాన పమాణము' వలనను సర్వమును ఆలోచించి వ్యాధులను సరిగ తెలినికొనవలయును. సిమ్మట వ్యాధి తత్వమును ఉపచారమును. తెలినీకొనవలయును. అట్టు తెలిసికొనినచో పతి! క్రియల యందు మోవామునొందడు, సరియెనఫలమును పొందును. ఏృవెద్యుడు జ్ఞానమును 
బుద్ధియు అనెడీ దీపములతో రోగియుక్క_ అంతళ్ళరీరమునందు పి వేశింపడో అట్టి వెద్యుడు రోగములను చికిత్సింపజాలడు. 

అధ్యాయసంగ వాము. 
మూ సర్భరోగవిశేపాణాం తి)విధం జ్ఞానసంగ )వామ్ |! యథా చోపదిశన్లా్యాప్తాః (వళ్యతం గృవ్యాతే యథా![యే యభథాచాను 

చ 9 వి విధవిజ మానేన ఫ్రయాస్తాంశ్చాప్యు దారధీః। భ-వాం స్రీ విధవిజ్ఞా శేవిమా నే 
మునిరు. కవాన్ ॥17॥ ముగురు. క్ర 

ఇత్యగ్ని వేళకృలే త శ్ర చరకపితిసంస్కృ తే విమానస్థానే 
లివిధరో గవి శేవవిజ్ఞానీయవి మానం నామ చతుర్థ. భ్యాయః। 

ol ఈ(తివిధరోగలి శేష విజ్ఞాసయా ధ్యాయమునందు సర్వరోగముల యొక్క విశేషములను తెలిసికొనుట సాథనములై న ఆవ్లోపటేళము (ప్రత్యక పమాణయ అను మౌన పమాణము ఇవియు, ఆస్తులు ఉప బేశించువిషయములును, (పత్యత. పమాణ. ముచే. తెలియబడు నిషయములును, అనుమౌన పమౌణముచే తెలినీకొనదగినవిషయము. లును చెప్పబడినవి, 
ఇవ్విధంబున, (శ/పాదోప నామకళ్ళన్ల మా ర్పిశాన్మీ ప్రణీతంబెన చరకద్పీకయెడి __చరకసంహితావ్యాఖ్యానమనందు త్రీవిధరోగవి శేష విజ్ఞానీయవిమా నమ నెడు 5 చతుర్థాధ్యాయము సమౌ ప్టము, 

వ & 7! అథాతఃసోతోవిమా నం వ్యా ఖ్యాస్యామః ilu 
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సోంతో వర్ల నము, 
మూ॥ యావ న పురుషే నరా ర్తిమనో భావవిశేపొస్తావ నృ 

ఏవాన్నిన్ సో్రోతసాం పికారవిశేపాః, సరగభా వా పీ పుకుషేనాంత . 

రణ స్ఫోతాంస్యభినిర్వ ర్వ నే మయం వా౭ప్యధిగచ్చ న్ని; సోతాంని 
ఖలు పరణావినరాపద్యమానానాం ధాతూనామభి వాహీని భవ న్య 
యనా నేన! అపివై శేమవార్థయః సో)తసామేవ సముదయం పురువ 
మిచ్చన్తి, సర్యగత తాల్ సర్వసర తాగచ్చ దోషపికోపణ[| పశమా 
నాం; నత్యేతచేవం, యస్య, చచ పీ(స్రోతాంనీయచ్చ. వవా ని 
యచ్చానహ న్పియత్య ఛాపస్థితాని, సర్వం తదన్య తేభ్యః। అతి 
బహుత్యాత్ ఖలు శేచిదపరిసంఖ్ల్యే యాన్యాచశ్ష తే సోతాంస్కీ పరి 
సంఖ్యెయాని పునరన్యే 15॥ 

అ॥' ఫురుషళరీరమునందు మూ _ర్నిమంతములగు భావములు ఎన్ని కలవో అన్ని 
(సోతస్సులు కలవు, సము స్టఫావముల యొక్కయు. ఉత్స ల్రిగాని తుయముగాని 
(నోతస్సులద్వారా-నే కలుగును. పరిణామము నొందుచున్న ధాతువులను (సోతస్సులు 
తమమౌర్షములద్వారా వ్యాపింప చేయును. సోంతస్సులు సర్వశరీరము నందును 
వ్యాపించియుండుటవల నను, దోషములను (పకోపింప చేయునట్టియు శమింపచేయు 
నట్రియు ఆహారాదులను సర్వశరీరమునందును వ్యాపింప చేయుచుండుటవలనను (సోత 
సృముదాయ మే సురుషుడని కొంతమంది మహర్టులు తలచుచున్నారు. (సోతస్సులు 
వేనిని వహీంచుచున్నవో వేనిని వ్యాపింపజేయుచున్నవో వేనినాధారముగ వేసికొని 
యున్నవో అన్నియు (రసరక్తాదులు [సోతస్సులకం కె ఖన్న "మెనవగుట చే (సోత 
సృముదాయమే పురుషుడు అనిచెప్పుటకు వీలులేదు. (సోతీస్సులు అత్యధిక ములుగ 
నుండుటవలన' లెక్క_ పెట్టుటకు వీలులేనివిగ నుండునని' కొందరు చెప్పుచున్నారు, 
లక్క పెట్టుటక వీల నున్న వని కొందఠు చెప్పుచున్నారు. 

నమూ! “తేపాం తు ఖలు (పోతసాం యథాస్టూలం కతిచిత్స 
కారాన్ఫూలతీశ్చ్ప (పేక్ పవిజ్ఞ నత శ్చాను వ్యాఖ్యా స్యామః, యే భవి 

ష్య నః గ్రలమనుక్తార్థజ్ఞానాయ జానవ తాం ' విజానాయ ఇవాజానవ తాం, వా ౨ ౬ ర శ ax 
తద్య:కా = | పాణోదకాన్నరసరుధిరదూం౦సమే ఒ-స్థమజ్జళు[ కమూ|త్ర 

పురీష స్వేదవహోని, వాతపిత్త శేష ఇకౌం వునఃసర్వశరీగచరాణాం సర్వ 
సో) తాంస్య య నభూ తాసీతి, తద్వ దతీన్ది )యాణాం పునః సత్తా (దీనాం 
శీవలం: చేతనావచ్చరీరరమయనభూత మధిష్టానభూతం చత చేతతో 
తసోం- పకృతభూళళ్వాన్న వికార రుపస్ఫజ్య తే: శరీరమ్ 161 
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అ॥ కొన్ని న నోంతస్సులయొక్క మూల స్థానములను, చెడినప్పుడు కలుగు లక్ష 

ణములను చెస్తుూచున్నాము. దీనివలన జ్ఞానవంకులక 'తెలియనివిషయములు “తెలియు 

టయు తెలియనివారలక "తెలియుటయు కలుగును. (పాణవాతము, ఊదకము ఆహా 
రము, రసమ్యు రక్తము, మొంసము, మేదస్సు, ఎముకలు, మజ్జ శ్నుక్రమ్బు మాత్రము 
ప్రురీషమ్ము స్వేదము వీనిని (సోతస్సులు వహించి వ్యాపింప చేయుచుండును. సర్వళరీ 

రమునందును వ్యాపించు వాతీపీ _ల్హీవేష్ట్రములను ఈ (సోతస్సులన్ని యు మౌర్షములుగ 
నుండును. వెతన్యముతోకూడిన శరీరము ఇం దియములకం టె భిన్నముంలై న “మునస్సు 
"మొదలగువానికి మౌార్లముగను అధిస్థానముగను నుండును, (సోతస్సులు చెడకండ 
నున్నచో ళ రీరమునందు రోగములు కలుగ చేరవు. 

_pస్రాణవహసోతసుులయొక్క. మూాలస్థా నము - దుష్ప్రలక్షణములు. 
మూ! తత్ర, పా)ణవహానాం సోతసాం హృదయం మూలం 

మహాసోతశ్చ, పృృదుస్తానారి ఖ ల్యేషామిదం వి శేవజ్ఞానం ఛవపి--- 

అశిసృష్టమతిబద్ధం కుపితమల్చాల్ప మఖీళ్ల శృం వా సథబ్దూలముచ్చ 
వసన నం దృష్టా ( పాణవహోన్యస్య సో9తాంసి ప్యదుష్టానీతివిడ్యాల్ | 

అ॥ (పాణవహ[సోతస్సులవ హృదయమును నుహాసోతస్సును మాల స్థానము 
లుగ నుండును, శ్వాస విడిపోయినట్టుగాని బిగప ట్రినట్టు-గాని తొందరగ గానీ కొద్ది. 
కొద్దిగ గాని అధికముగ గాని ధ్యనితోహాడిగాని చొభతోకాడిగాని వెడలుచున్న చో 
ఈ స్రోకస్సులు చెడినట్లు తెలిసీకొనవలయును, 

ఉదకవవహాసోత స్ఫులరమొక్క మూలస్థానము-దుషప్టలత్షణములు, 
మూ! ఉదకవహానాం సోతసోం తాలు మూలం కోమ చ; 

ప్రదుష్తానాం ఖల్వేపామిదం విశేపవిజ్ఞానం భ్ వతి. తద్యభాంజిహ్యే 
తాల్ళోహకణాకోమకోషం వీపాసాం చాతిప్రషృద్దాం దృష్టి (దక 
వహోాన్యస్య సోోతాంసి ప్పదుస్టానీతి విద్యాత్. | 8॥ 

. అ ఉదక వహ సోతస్సులవ తాలు పదేశమును క్లోమమును మూల సానములుగ 
నుండును. నాలుకయు 'తౌలు! ప్రదేశమును పెదవులును కంఠ మును క్రమమును ఎండు చున్న ట్లుండుట్క దప్పిక అధికముగ కలుగుట ఈ లత్నణములవలన ' ఊదకవవా సోత స్సులు చెడినట్లు తెలిసికొనవలయును, 

అన్న వవా్రోతస్సులయొక్క మూలస్థానము _  దుష్టలక్షణములు, 
నూ అన్న వవానాం ప్రోతసామామాశ యో మూలం వామం. 

గ పార్మ గం: ప్రదుస్టానాం తుఖల్వేహిమిడం. విశేనవిజ్ఞానం భవతి. 
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తద్య భా అనన్నా భిలపణమరోచకావి పాకా ధ్ 
వహాని సోతాంసి ప్రదుప్పానీకి విద్యాత్ 19, 

ఆ|| అన్నవవా[సోతస్సులక ఆమౌళంయయమును వామపార్శ (మును భూలస్ఞాన 
ములుగ నుండును. ఆహారమునం దిచ్చ లేకండుట, అరో-చకమ్ము జీర్ణముకాకండుట, 
వాంతి ఇవి యున్నచో అన్నవహ సోతస్సులు చెడినట్టు 'తెలిసికొనవలయును. 
ధాతువ ”'  సోత స్సులమొక్క్కం మూఅస్థానము జు దుష్టలతుణములు, - | ఎ 

మూ! రనవహాోనాం సోతసాం హృదయం మూ అం దళ చ 
ధమన్యః, శోణితవపోనాం సో)తసాం యకృనూలం ప్రహాచ, మాం 

సవహానా౦ చ, సోతసాం స్నాయు మూలం త్వక్చం మేదోవహానాం 
సోతసాం వృకౌె- మూలం వపొవహానాం చ, అసీవహానాం సోంత 

థె ర్ సాం మేదో మూలం జఘనం చ, మజ్జా వహోనాం సోోతసామసీ ని 
మూలం సంధయశ్చ, శుక వహోనాం సోోతసాం వృవణా మూలం 
శేఫశ్చ, [పదుప్రానాం తు ఖల్వేషాం రసాదిసోతసాం విజ్ఞానాన్యు కాని 
వివిధాశితపీతీయేఒధ్యాయే! యాన్యేవ హి ధాతూనాం (పదోవవిజ్ఞా 

"నాని తాన్యేవ యథాస్యం ధాతుసోతసామ్ ile 
: అ॥ రసవహసోతస్సులకు హృదయమును పదివిధములగు ధమనులున్కు ర క్త 
వహ సోతస్సులకు యకృత్తును ఫీహామును, మాంసవహ। సోతస్సులకు స్నా యువును 
చర్మమును 'మేదోవహ[సోతస్సులవ వృక్కు_లును వపడాండుస్థానమును, అస్టవహ్మసోత 
స్సులక మేదస్సును జఘన ప దేశమును, మజ్జవహసోతీస్సులకు ఎముకలును 'సంధులును, 
శు కవహా[నోతస్సులకు వృషణములును మేఢ్రమును మూల స్థానములు? నుండును, 
ఈ ధాతువహా సోతస్సులు వెడినప్పుడు కలుగు లతణములు వివి ధాశితపీతీయా ధ్యా 
యమునందు వివరింపబడినవి. ఆయాధాతువులు వెడినప్పుడు కలుగు లషణములే వాని 
వానినోతస్సులు వెడినప్పుడుకూడ కలుగును, . 
మూత్ర)వహా[ సోత స్సులయొక్క ము లన్భానము---దుష్టలత్ర ఇములు, 

ద్రంచద్భష్థ్య౭న్న 

మూ॥ మూ(త్రవహోనాం సోతసాం న సియా ౮ వజ్జిణౌ చ, 
పిదుష్టానాం ఖ ల్వే పామిదం వి శెమవిజ్ఞానం భవతి; తద్యథా---లఅతి 
సృష్టమకిబద్ధం కుపితమల్పాల్పమఖీక్షం వా బహలంసభూం ౦నూత ) 

౧ | a అద అగ ది, అక య నృం దృష్ట్వా మూ త్రీవహాన్యస్య|స్రో తాంసిపిదు ప్లానీతివిద్యాత్ ॥ 
_ అ॥ మూ[తవహా। సోతస్సులకు వ_స్టీ పదేశమును వంకుణ। పదేశములును మూల 

స్థానములుగ నుండును. మూ్యత్రమః విడిపోయినట్లు -గాని బెగపట్టినట్లు-గాని తొందరగ 
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గాని కొద్దికొద్దిగగాని తరుచుగగాని ఆధికముగశాని చాధతోకూడిగాని వెడలు 6 0౨ 

చున్నచో మూ[త్రవవా[సోతస్సులు ఇెడినట్టు తెలినీకొనవలయును. 

ఫురీషమవహసో )తన్సులమొక మూాలన్గానము ఆ దుప్టలత,ణములు, 
వూ! పురీషవపహానాం సోతసాం పకాగశ యో మూలం స్టూఆ 

గుదశ్చ, ప్రదుషానాం ఖ ల్యేషామిదం 'విశేవవిజ్ఞానం భవతి; తద్య రు 

థా-కృచ్చే)ణాల్పాల్నం సళూలమతిద్రవం కుథితీ మతిగ )థితమతి 
| re ఇ అప లి న ఆధ 5 ప బహు చోపవిశ నృం దృష్టా పురీపషవహాన్య స్య సో) తాంసి )దుష్టా 
సీత్రి పిద్యాత్ 112] 

en పురీషవవా[సోతస్సులక పక్యాశయమును గుద ప'దేశమును మూాలస్థానము 
లుగ నుండును 'భృరీషము కష్ట్రమగగాని : కొద్దికొద్దిగ-గాని బాభతోకూడికాని మిక్కిఓలి 
పలుచగాని 'దుర్భ్జంధముగ "గాని ఉండలుగాగాని అధికముగ-గాని వెడలుచున్నచో 
ఫురీషవహ।సోతస్సులు చెడినట్లు తెలినికొనవలయును.. 

స్టేదవహసోత స్తులయొక్క మూలస్థాశము “ా దుష్టలవీణములు. 
మూ! స్యెదవహోానాం సోతసాం మేదో మూాలం.. గోమకూ 

పాశ్చ, (పదుషప్టానాం ఖల్వేషామిదం వి శేషవిజ్ఞానం భవతి; తద్య థా = 
అస్వేదన మతిన్వ్యెద నం పారు స్యమితి స క్షు తామజ్గస్యపకిడాహం లోవు' టి స ౧ హా గతి ఎ ౧ చీ Se NS రమీ క ao. హన్నా. గ్ 
వారకి చదృష్ట్వా స్వేదవహాన్య స్య సో ళాంని ప్రదుష్టా నీతివిద్యాత్। 

ఆ॥ స్వేదవవా[పోతస్సులకు మేదన్సును ' రోీమకూపములును మూల స్థానము 'లుగ నుండును. చెమట పట్టపండుట లేక అధికముగపట్టుట్క 'శరీరయ గరుకుగగాని మిక్కిలి నునుప్రుగగాని యుండుట, 'తాపముకలుగుట, రోమవార్ష ము ఈలకుణము 
లనుబట్టి స్వేదవహ।సోతస్సులు 'వెడినవని 'తెలినికొనవలయును. 

మూ సోతాంని సిరా ధమన్యో రసవాహిన్యో నాడ్యః 
పస్ధానో మ్నార్థాః శరీరచ్చిదాణి సంవృ తాసంవృ'తాని ద్ధి నాన్యాశ్ల యా నిలయా నిశేతాశే,లి శ్రరీరథాత(వకాశానాం అమ్యాలమ్యా £2) 
అనా, : | “నే అరగ 

' 
గాం నామాని! "తేషాం (పన్ పా సనస్థా మార్లగాశైపవ శరీరడాత వః పిళోపమావద్యనే; ఇతలేపాం చ పికోపాదితరాణి, సో) తాంసి స (రాం వేవ ధాతవళ్ళ ధాతూనేన ప్రదూవయ ని ప్రమస్టాః ల్వేషాం సర్వేషామేవ వాతవి త్త శ్లేపా తో దూవయితారో భవన్తి, 
దోషస్వ్యభావాదితి CH 
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ol క నపడునట్టియు క నబడనట్టియు థాత్వాదులను వహించువానికి |సోత 
_స్పులు, సిరలు థమనులు, రసవాహినులు, నాడులు, , ప్రథములు, మార్గములు శరీర 
చ్చిద్యములు, సంవృ ఆనంవృతములు, న్రైనముల్ఫు ఆళయములు నిలయములు నికేత 
ములు ఇవి పేరులు” నుండును. ఇవి చెడినచో స్వస్థానమునందున్నట్టికాని మౌర్షముల 
యందున్నట్టి కాని ధాతువులు "మొదలగునవి చెడును. చెడిన సోతస్సులు 'సమిపము 
నందున్న (నోతస్సులను, చెడినధాతువులు సమిోపమునందున్న ధాతువులను చెరచును. 
చెడినవాత పి క్ట శ్రేష్ముయములు తమయొక్క_ దోషస్టభావముచే వీనినన్ని టిని చెరచును. 

(సోతస్సులుచెడుటకు కారణములు. 
మూ! తయాత్పంభా రణాదాత్యాదా(కయామాత్  కుధి 

అ 

శుపా ట్రదామాదృయా శతా ఎనాదతిళశుప్కా న్న చేవనాత్ | అ బు 

-అభిమ్యస్తీని భోజ్యాని స్థూలాని చ గురూణి చ | మాంసవాహీని 
దుష్య న్ని భుక్తా ( చ స్వపతాం దిపా॥ అ వ్యాయామౌాద్దివాస్వప్నా 
న్యేధ్యానాం 'చాతిభ క్షణాత్ | మేదోవాహీ నిదువ్య న్ని వారు ణ్యాళ్చా 
“త్రిసేవనాత్ ॥ వ్యాయామాదతిసంత్ భాదస్థ్నా మతివిభుట్టనాత్ | అస్థి 
వాహీవి దువ్య న్ని వాతలానాం చశేవనాత్ | 'ఉ లే షాదత్యభిష్యన్దా 
దభిఘా త్యాత్సపీడనాత్ | మజ్జావాహీని దువ్య న్నివిరుద్దానాం చ సేవ 

'నాత్.॥ అ కారా యోనిగమనాన్నగ )హాదతిమైధునాత్ | శుకంవా 
హీని దువ్యు'న్తి నను హో రాగ్నిభి స్తథా | మూతింత దకభత్య స్త్రీ 
శేననాన్మూత9నిగహోత్ | మ్యూూత వాహీనిదువ్య న్తితీణస్యాభకృశ 
స్య చః 'విధారణాదత్వ్యశనాధ్యజీర్థా ధ్యశనా తృ భా పర్చోవాహీసి 
దుష న్తిదుర్భలాన్నో ః కృశస్య చ! వ్యాయామాడ తిసం తాపాచ్చీ 
తోస్టాకమనేవనాల్ | స్వేదవాహీని దుష్యున్తి గోధకశోకభయ స్తథా। 

ఆ॥, ధాతువులు శీణించుట్క, వేగా ధారణము, రౌత్యమ్యుు వ్యాయామము అధిక 
ఒనుగు ఆకలిని పొందుట, ఇట్టి ఇతరములగు చారుణక్భత్య నములు వీనివలన పాణవహ 
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సోఫితస్సులు చెడును. వేడిమి, ఆమా భివృద్ధి, భయము మద్యాదులను అధికముగ 
(శౌగట్క అధిక మెనట్ట్యు ఆరినట్టియు అన్నమును భుజించుట్క దప్పికను మిక్కిలి 
అకికట్టుట వినివలన ఉదకవహ[సోత స్సులు చెడును. అధికపరిమితిగా-గాని అకాలము 
నందుగాని అహిత మెనదానిని-గాని భుజించుటవలనను జాఠ రాన్ని వికృతినొందుట 
వలనను అన్నవవా[సోతస్సులు చెడును. గరుగణమును శీత వీర్యమును అధికనుగన్నిస్థ 
గుణమును ఆధిక పరిమితియు కల ఆహారమును భుజించుటవలనను అధికముగ ఆలోచిం 
చుటవలనను రసవవహాసోతస్సులు చెడును. తాపజనకములును స్నస్ధగుణమును ఉన్ల 
వీర్యమును కలవియు మిక్కిలి పలుచగనున్న వియు నగు అన్న పొనములను సేవించుట 
వలనను ఎండను ఆగ్నిని అధికముగ సేవించుటవలనను ర క్తవహ[సోతస్సులు చెడును, 
అభిష్యందగుణము కలవియు కఠినములును గురుగుణముకలవియు నగు పదార్థములను 
భుజించుటవలనను భుజించి పగలు ని|దించుటవలనను మౌొంసవహ। సోతస్సులు చెడును, 
వ్యాయామమును చేయవండుట్క పగలుని|దించుట, బుద్ధివర్ధక ములగు పదార్థములను 
అధికముగ భుజించుట, వారుణియనిడు మద్యమును అధికముగ సేవించుట వీనివలన 
మేదోవహప్రోతేస్సులు చెడును. వ్యాయామము. అధికమగు సంకోోభము ఎముకలకు 
ఆధికమగు రాపిడికలుగుట్ట వాతవర్థక ములగు వానిని సేవించుట వీనివలన. అస్థివవా 
సోంత స్సులు చెడును. అధికముగ పిసుకబడుట, అధికమగుశేదము అభిఘాతము, 
అధికముగ పీడింపబడుట, విమద్ధములగువానిని సేవించుట వీనివలన మజ్జవహ। సోతస్సులు 
చెడును. ఆకాలమునందు రమించుట్క ఆనుచిత మెన యోనియందు రమించుట, కు క్రమ 
నరికట్టుట; ,నుథునమును అధికముగ నాచరించుట, శ "స్త కర్మ మారకర్శ, దాహాకర్శు 
వీనివలన కు కవహూసోంతప్సులు చెడును. మూత వేగముకలవాడె ఉదకమును గాని 
పదార్థములను గాని స్రనిగాని నేవించుట, మూతం'వేగమునరికట్టుట, త్నీణించుట, 
'కృళించుట వీనివలన మూతవహ సోంత స్సులు చెడును, మల వేగమునరికట్టుట, అధిక 
ముగ భుజించుట, జీర్ణముకాకండుట, భుజించిన వెంటనే భుజించుట్క జాఠ రాగ్ని మంద 
ముగనుండుట్క కృశించుట వీనివలన ప్రరీషవవాసోగితస్సులు చెడును. వ్యాయామము 
అధికమగుసం తాపము, శీత్రోస్త ములను (క్రమములేవరడ సేవించుట, కోపము దుఃఖము, 
భయము వీనివలన స్వేదవహసోంతస్సులు చెడును. 

మూ! అఆహారశ్చ విహారశ్చ యః స్వాద్దోవగుణై సమః 
ధాతుభిర్విగుణశ్చావి సోతసాంస ప్రదూపకః। అతి పవృత్తిః సజ్లో 
వా సిరాణాం గద్ధయో౭పి నా | వినూగ్లగమనం వాపి (సోతసాం 
దుస్థ్రిల కణమ్! స్వథాతుసమవర్షాని వృ_క్తేస్తూలాన్యణూని చ | సో 
తాంసి దీర్ధాణ్యాకృ త్యా పికానసదృశాని చ Err — 

(ల. న! దోషములకు సమానములెన గు మలుకలిగినటియు ధాతువులకవిపరీతము లైన. గణములు కలిగినట్టియు .'ఆహారవిహారములను 'సేవించుటవలన సోర్పత్రస్సులు 
చెడును, ఆయానోొతస్సుల చే వహీంపబడు రోసాదులు అధికముగ (పవ ర్త ంచుటగాని 
సరిగ పవన రింపవండుట గాని ఇతరమౌర్ల ములనుపొందుట్ల గాని కలుగుట్క నీరలయందు 
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(గంథులేర్పడుట వీనిచే (స్రోతస్సులుణెడినట్టు తెలిసికొనవలయును. (సోతస్సులు, 
తమచే వహింపబడుధాతువులతో సమౌనమెనవర్షముకలవిగను గుండ్రముగను లావు 
గను సన్నముగను పొడవుగను పొదవలెను నుండును. 

(సోతస్సులు చెడినప్పుడు సామాన్యచికిత్స. 

మూ (పాణోదకాన్న వాహానాం దుస్టానాం శ్యాసికి (కియా! 

కార్యా తృషప్లోపశ్లమని తథ వామ పనోషి. కీ ॥ వవిధాశితవీతీయ్ రసా 

దీనాం యదడావధ కు | రసాదిసోతసాం కుర్యా త్త ద్య థాస్వముపక ) 

మమ్ | మూ్యతవిక్క్వే దవాహానాం చికిత్సా హూ తకృచ్చ) కత థా౭.. 
తిసారికి కార్యా తథా జ్వరచికిత్సికీ 184 FF 

అ॥ పాంణవహ సోత స్ఫులు చెడినప్పుడు క్యాసయందు చెప్పబడిన చికిత్సను 

ఉదకవహ। సోతేస్సులు చెడినప్పుడు తృష్టయందుచెప్పబడినచికిత్సను, అన్నవహ[నోత 

స్సులు చెడినప్పుడు ఆమదోషపమునకు చెప్పబడిన చికిత్సను, రసాదిధాతువనా సోతేస్సులు 

చెడినప్పుడు వివి ధాశిత పీతీయా ధ్యాయమునందు ఇచెప్పబడినచికిత్సను, మూ[తవహసోత 

స్ఫులు చెడినప్పుడు మూ త్రకృ్ళ[చృచికిత్సను, పురీషవవా[స్రోతస్సులు చెడినప్పుడు అతి 
సారచికిత్సను స్వేదవహసోతేస్సులు చెడినప్పుడు జ్యర చికిత్సను చేయవలయును. 

అధ్యాయసం(గవాము. 

మూ తయోదశానాం మూాలాని సోతసాందుప్టి ల కుణమ్ 

సామాన్యం నామ పర్యాయాః కోపనాని పరస్పంరమ్ ॥ దోష హేతుః 
వృథ చే (న ఛేవజోద్దేశి వవ చ | (సోతోవిమానే నిరష్త స్త” చాచా 
వినిశ్చయః॥ కేవలం విదితం యస్య శరీరం సర్వ్యభావతః। శారీరాః సర్వ 

రోగాశ్స్సన స కర్మసు న ముహ్యతి 1871 

ఇత్యన్ని వేశ్లకృ తే త్త చరక పకిసంస్కృ తే విమానస్థానే 

సోతో విమానం నామ పళ్ళు వోోూ2_ధ్యాయః | 

అ॥ ఈ |సోతోవిమా నాధ్యాయమునందు పదుమూడువిధ ములగు | స్రోతస్సుల 
యొక్క___.మూ లస్థానములు దుస్ట్రలవుణములు, సావమాన్న నామములు, పర్యాయవాచ 

కములు పరస్పరము దూషింప జేసికొనువిధ మ్కు చెడుటకు కారణములు సామాన్య చికిత్స 

ఇవియు సోంతోవినిశ్చయమును చెప్పబడినవి. శరీరగతమ్ములె న 'సమ_స్థభావములను 
సమ_స్టవ్యాధులను పూర్తిగ తెలిసికొనినవాడు చికిత్సలయందు మోహము నొందడు. 

ఇవ్విధంబున్క (శ్రీపాదోపనామకకృష్ణమూ ర్రిశ్నా స్త్రీ ప్రణీఠంబెన చరక దీపిక 
యనెడి చరకసంహీ తావ్యాఖ్యానమునందు (సోతోవిమానమగెడు 

పంచమాధ్యాయము సమౌ ప్టము, 

అలాటి టా 
~~ 



క్ 

షష్టాధ్యాయము 

మూ! అఫాతో రోగానీకం విమానం వ్యాఖ్యాస్యామః ॥1॥ 
అ॥  వీమ్మట రో గానీకవిమానమును చెప్ప బోవుచున్నా ము. 
మూ! ఇతి వా సాహా భగనాన్మాతేయః ॥2॥ 

అ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పును. 

మూ జే రోగాసీశే భవతః పిభావభేచేన - సాధ్యం: 
చా సాద్యం చ, డే రోగాసీశే బలఫేచేన -'మ్యదు చ. దారుణం 

చ దే రోగానీ కేఒధిషానభేచేన = మనొ ౬ధిస్టానం శ రరాధిషస్టైానం. 
చ, రోగానీ శే ద్వే నిమి త్త భేదేన - స్వధాత్యునై షమ్యనిమి త్రం వా 
నునిమిత్సం చ, జ్యే రోగాసీశే ఆభయభేచేన - ఆమాశ్రయసముక్థం' 
చ పక్యాళ య నముక్ధం చ; ఏవ మేతత్సభావబ లాధిష్తాననిమిత్తా్హయ' 
భేదార్ధ (భం సటబ్భేదపికృత్య న్న రేణ _ భిద్యమానమథనా సంధీయ 
మానం స్యా చేకత్యం వా బహుత్య్వం వా | వకత్వం 'తావచేశమేవ 
రోగాసీకం దుఃఖసామాన్యాత్, బహుత్వం తు దశరోగాసీ కాని 
(పభావభేదాదినా భవన్ని; బహుత్వమవి" సంఖ్యేయం సాద్యస -ఖ్యే 
యర వా స్యాత్ ; తత సంఖ్యేయ . తావద్యథో కృ మష్టోదరీ యే, 
అపరిసంఖ్యే యం పునర్య థా--మహాకోగోధ్యా యే, రుగ్వ్యర్థసముత్రా 
నొదీనానునం ల్యే యాత్ 181. క థు. 

అ॥ రోగ్గయు_ ప్రభావ భేదము'ే సాధ్యము అసాధ్యమూ: అనియు, ' బల భేద మాచే ' మృదువు. దారుణము? ఆనీయ, :' అభిష్టైన'భేదముచే? వోనసికమ ళారీరకము అనియు కారణ నేదమువే దోషజము ఆగంతుక ము- అనియు: ఆశయ'భేదమున్తో'ఆమొ. -. శయసముక్థేము ప శ్వాళశయసముక్థే ము అనియు రెంజేసీవిధములుగ నండును. ఇట్లు (పథౌవము బలము అధిసానమ కారణము ఆశయము వీనిననునరించి "రెం జేనీవిధము లైన రోగము ఇతరకారేణ ములచ్చే 'భేదింపబడినచో అనేక విధ ములుగ న్కు సామాన్య వివ తే కలుపబడినచో ఒేవిధముగ నుండును. దుఃఖమునుకలిగించుట. ౪ చెడి సామాన్య, భాషముచే ఒకేవిధముగను, పభావాదిభేదములచే పదివిధములుగనుంటి బహుంవిభమఘులు - గను నగును. ఇట్ట్బహుక్యము. "లెక్కించుటకు వీలుగ-గాని 'ఆపరిసం ఖ్యేయముగ-గాని యుండును రోగములయొక్క ..సంఖ్య అహ్రోదరీయ్యా ఛా యమునందు చెప్పబడినది. బాధలు వర్ణము హేతువులు మొవలగువాని. ననుసరించి. ఆవరిసం ఖ్యేయము లం౫నుండు నని మహారో గా ధ్యాయమునందు చెప్పబడినది, . 
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మూ! న ఈ సంఖ్యే యాగము భెధప్రకృత్య న్తరీయేషు దో 
పువతీ స్యాదత) కాచి త్ర తిజ్ఞా, న చావిగీ తిరీత్య తః స్వా దదోవవలతీ; 
భేత్తా హీ భేద్యమన్య థా భీన త్తి, అన్యథా పురస్తాద్భిన్నం "బీద పకృ 
త్య చన్లరేణ భిన్షన్ బేధసంఖ్యావి శేషమా పాదయత్య నేకథా, న చ 
పూర్వం జీదాగముపహా న్లి, సమానాయావమపి ఖలు 'బేదపికృతె పి కృ'తొన్ముపయోగా_న్వరమ పత్యం; సన్తి హ్యర్థా_న్గరాణి సమాన 
శబాభిహితాని, సని చానరా నరాణి పల్యాయశ్ల బాభి హాని; ద ఆని థి — D2 సమానో పీ రోగశబ్లే దోషేస్సు చ వ్యాధిృమ చ దోషా వ్యాపి 
రొగన్చబ్దమాతజ్క_ శ్లబ్దం యతవృశబ్దం దోవపికృతిశబ్దం వికారశబ్దం 
చ లభన్తెవ్యాధయశ్చ 5 గళబ్దమాతజ్క_శబ్దం యత్ష్మ్మశబ్దం దోవ 
(పకృతిశ బం వికారశబం శ్ష లభ నే; త త్ర్రదోచ్చేవ్యు చెవ న్యాధిషు a 

, చ రోగశబః సమానః శేశ్సేషు తు విశేమవాన్ 41 
ఆ|| “సంఖ్యా పమాణములయందును ఇత రకారణములవలనకలుగు మౌర్చులయం దును భేదములను కల్పించుటలో విరోధము కనబడుచున్నను అయ్యది దోషముకానే రదు. ఎందుచేననగా _ భేదములను కల్పించువాడు భేదములను కల్పింపదగినదానిని ' కొన్ని విధములుగ విభజించును. అట్టు విభజింపబడినదానిని ఇతరకారణములే విభజించుచు అ నేకేదములను సంఖ్యావి శేష ములను కల్పించుము. కాని మొదట చెప్ప బడిన 'భేదమునకమా[తము విరోధము కలుగదు, 'భేద్యపక్ళతి సమానముగనున్నను అయా పయోగముల నుబట్టి "భేదింపబడును. ఒకళబ్బమునకు ఆ నేశార్థమాలును ఆనేక ళోబ్లముల కో ఒశేఅర్థమును ఉండవచ్చును. ఒక్క_రోగళబ్బ ముచేత చే దోషములును వ్యాధులును చెప్పబడును, రోగ, ఆతంక యమ్మ దోష (ప్రకృతి, వికారము ఆను నీ 

అన్నిళబ్దముల చేతను - దోప ముల చెడి యొకయర ముగాని వ్యాభుల చెడి యొకయర్లము 

మూ తత్ర వ్యాధ యో=_పరిసంఖ్యెయ్య భవన్తి, ఆతిబథాు 
తాల్ ; దోపాస్తు ఖులు పరిసంఖ్యే చు, అనలిబహుత్వాత్, 

(ఫ్ వ్యాఖ్యాస్యన్నే | రజ_స్తమశ్చ మూనసౌదోషూ, తయో కారాః = 
కోను! 'ంధలోభవెరా హేర్హ్యా రూనమదశోకచిత్రో దేర భయ హార్థావ య | చారి త్తశ్లేహ్యా ప ఖు కారకా. హోమం, లేనా 
వి కౌరాః- -జ్వరాతీసారళో థళో వస్యాసమేవాకోషాడయ పకి దోపూ$. 
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శివలా వ్యాఖ్యా తాక వికార కె కచెక్షశ్చ kei 

i వ్యాధులు అ"నేకవిధ ములుగ నుండుటవలన అపషరిన సం ఖ్యేయములుగ నుం 

డును. దోషములు అధికముగ లేక పోవుటవలన లెక్కించుటప వీలెనవిగ నుండును, 

అందువలన వ్యాధులను ఉ చాహరణమౌొ[తముగను, దోషములను సంవూర్షముగను చెప్పు 

చున్నాము. రజస్సును తమస్సును మౌననసికదోపషములుగ నుండును. వీనీవలన కామము 

(కోధము లోభము మోమాము ఈర్ష్య అభిమానము మదము దుఖఖయు చిత్తో జేకయ 

భయము హర్ష ము మొదలగు వికారములు కలుగును. వాతేమున్సు సిత్తమును, _క్రేష శ్ర 

మును శారీరక దోషములుగ నుండును, వీనివలన జ్వరము అతిసారము నోఫ శోష 

శ్వాస (పమేహము కష్టము మొదలగు వ్యాధులు కలుగును. ఇట్లు దోషములు పూర్తి 

గను భ్యాధులు ఉడావారణమౌ(తముగను చెప్పబడినవి, 

మూ! తత త్తు ఖల్వేషాం ద్యయానామవి చోపాణాం తివి 

ధం పికోపణథ్య తద్యః గొ అసాక్ము స్ట్రాయా రసం యో గు, పృజ్ఞాఫ 

ఛాధః, పరిణామ శేరి! చృకుపితాస్తు ఖుల్లు పి" గోపణవికేషాద్ధూన్యు 

విశేపాచ్చ వికారవి'శేషూనభినిర్య ర ర్భయ_న్యపరిసంఖ్యేయాన్।॥ శ వ్కా 
రః పరస్పఠవునువ రృమౌానాః క చాచిదనుబధ్న న్ల్తి కామాద యో 

జ్వరాదయశ్చ్చ, నియత _స్త్యవబన్లో జ స్పమసోః పరస్పరం న హ్య 

రజస్కం తమః వివర తే పాయం, భి .దోపాణామే ౩ -ధిస్టాని 
యానాం సంనిపాతః సంసర్లో వా సమానగుణ త్యాక్ దోషో 1 పూ 
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అ॥ మౌననసీకములును శారీరకయులును నగు కెండువిధష్లులెన దోవములు 

'ప్రకోపించుటవ అసాన్మే సొ థ్రియార్థసంణా న ము (ప్రజ్ఞాపరాథ ము పరిశామయు అను 

సీ మూడును శారణములుగ. నుండును దోషములు . ప్రఠోపించినవై హీతువిశేవము: 

ఖ్రట్రియయు చూమ్యవి కేషమ్రులనుబుట్షియ అపకషం క్యేయమ్లులగు వ్యాథులశు కలిగిం 
చును. 'మానవీకవిశారములగు. శామాధ్రులున్యు శారీరకదిలారయు జ్వ'శాదులును 
ఒక్కక్క. భ్పడు భురస్పరమయు. కలీనీననైె చిరకాలము. అనునరించిళతయుండును. రజస్సు 

నకును తమస్సు స్ఫునకును పరస్పరస బంధము నియతేముగ నుండును. రబోగుణములేనిన్లే 
కయాగుణనూ ఉండదు. ఒకేఅధిస్థానముకల వాత పి శే మ్మములు గుణసమానత్వ మును. 
టి సన్ని పాఠమగగాని సం సర్షముగ -గాని ఏర్పడుచుండును. దూపి,0ప చేయు 'హీకు 

న టోపుభులక' సమౌనములున నుండవచ్చును. 

మూ! ర తానుబర్థ్యానుబన్థవి శేషః. గా స్వతన్టోవ్య క్త క్తభిజ్లో య 
ఖో క కృమమున్థాన ప్ర నై “భవత్యనుబన్థ వః, తద్విపకీతలక్షణ స్త స గను 

నుబ స్థలతుణసమన్వి'ళా సృత) యధి 'దోపా భవన్తి, 
ఇళ 
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త త్రి)కం సంనిపాతమాచకు లే, దయం వా సనమ్ అనుబగ్యను 

జ న్గవిశేవకృత స్తు బహువిధో దోవభేదః | వవమేవ. సంజ్ఞాపికృతో 
భిమేజారి దోషేషు చైవ వ్యాధిము చ నానో పకృతివికేషవ్యూహః 181 

ఆ|| అనుబన్థ్యానుబన్థవిశేష షములను చెప్పూచు'న్నాము. స్వతంత్ర మైనట్రియు 
స్పష్ట్రమ్ములెనలవీ,ణములు క లిగినట్టియు త నవ చెప్పబడిన హేతువుల చే వృద్ధినొందినట్టి యు 
తనక చెప్పబడినచికిత్సల చే శమించునట్లి యు దోషము అనుబంధ్య (వాన) వె మెనదని 
చెప్పబడును, ఈలక్నణములకు విప నీకములె న లక్న్షణములుకలది అనుబంధ అప 
ధాన మెనదని చెప్పబడును. (పధానాపధానలవణములుకల దోషములు మూడు 

కలిసియున్నంచో సన్ని పాతమనియు రెండు కలిసీయున్న చో సం'సర్టమసియు చెప్ప 
బడును, (పా భాన్యాపాొ ధాన్యవిశేషములనుబట్టి. దోష భేదములు అనేక విధములు? 
నుండును. ఇట్లు దోషములకును వ్యాధులకును కారణవి శేషు ములనుబట్టి. 'సంజావిశేవ. 
ములు చేప్పబడినవి. ఖా 

జాఠ'రాగ్ని, భేదము లర 

మూ! అగ్నిషు తు శారీరేషు చతుర్విథోవిశేపో బలభచేన 
భవతి; తద్యథి" -తీమ్లో మన్లః సమోవిషమ. పతి. | తతితీక౬ న్ని: 
సరాగపచారసహాః, తద్విషరీరలక్షణో మన్షః సమ _స్తుఖల్యపచారతో 
విళ్ళశనూంపద్య తే=. నపచారత స స్తు (పకృతావవతిస్థ కే, సను లతుణ 
విపరీ తీఅక్షుణ స్తు విషమః; ఇ. శ్యేతే 'చశుర్విధా భవ నృ వగ చుళ్చుతుర్వి 

భొనామేవ ప్రురుషపూణామె | తత), సమ వాతి శ శ్లెవ్మణాం (పకృతి 

స్టానాం సమా భవ _న్త స్ట్రగ్ను యః, - వాతలానాం తు వాొతాభిభూ లేఒ 

గ్న్యధిష్టానే. విషమా భవ_న్హగ్నయః, వి వి _తృలానాం తు వీతాభిభూ లే 

గ్న్యధిపానే తీజ్హా క! ) నపరలానాం తు శేప్మాభిభూ తే 

అ జఠరాగ్ని __ ద సవన షసకకచి తీక్ష మ్మ మందము సమము, 
విషమము అనీ" నాలుగవిధమలుగ నుండును; వానిలో తీక్షైగ్ని సమ సము-లెన 
అపచారములను' సహించును, మందోగ్ని ఆపచఛారములను" సపింపానేరదు: “సమాన్న 
ఆహహారమళవలి న' వికృతినోందును: ఆపచారములు లేనిచో సమౌనస్థ్రితియందుండును. 
విపమౌగ్ని ఒక్కొక్కప్పుడు సమలతణములుకలదిగను ఒక్కొక్కప్పుడు" విపరీత 
అతణములుకలదిగను నుండును. ఈ నాలుగువిధములగు- అన్నల నాలుగువిధ ములగు 
పురుషులకు ఉండును. ఎట్టనగా _ వాత పి త్త శ్లేష ప్యృఘులు - "సమముగను పకృతి ననున 
రించీయు నున్తవారికి జార రాగ్ని సమము? నుండును. వాత (పధానులయొక్క_ జూర 

న్ని. . చాతహముబే' చడకోట్టబడినప ప్పుడు' విషమముగ' నుండును: పిత్త ప్రభోనుల 
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యొక్క. జాఠరాగ్ని పి శ్రముచే చెడనొట్ట బడినప్పుడు తీత్ణ్యముగ నుండును, శ్లేష్మ 

(పధానులయొక్క_ జాఠరాగ్ని _క్రేష్మముచే వెడగొట్టబడినప్పుడు తుందముగ. నుండును, 

మూ! తత కేచి దాహుః-ాన సమవాతవీ త్తశెపా శో జన్త న 

వః న స్తో, విషవమాహోరోప పయోగివ్యాన్శనుప్యాణార; ; తస్మాచ్చ వాత్ర 

(పకృతయః కేచిత్ కేచిత్సి త్స | పకృతయః శేచిత్సునః శైహ్మ(ప్రకృ 

త్రయో భవన్నీతి | తచ్చానుపపన్న౦; కసా గ ౮ారణాల్ ; సమవాత 

పిత్త ్రైప్మూణం వ్యా ఫోగమిచ్చ ని సి భిషజః; యతః (పకృతిళ్చారోగ్యం, 

ఆర్ గ్యార్ధా చ భేపజ। పవృ త్తి లీక, సా చేషస్టరూపా, తస్మాత ని ని సమ 

| వాతి తృక్షేష్మాణ: నతు ఖలు సన్తి 'వాతపక్చతయః పిత్త పకృ 

తయః శేమ్మ్యపకృతయో వా తస్య తస్య కిల దోపషస్యాధికభా 
వాత్సా సా దోష్మపకృతిరుచ్య తే మనుష్యాణాం) న చ విక్ళ తేషు 
దోషేవు పికృతిస్థత్వముపపద్య శే, తస్నానైై షతాః [పకృతయః 

సన్ని; సన్ని తు ఖలు వాతలాః పి న్నర్తలాః న మ్మలాళ్చ, అప్రకృతిస్థాస్తు 
య్య 

క 'క్లేయాః rll 

అ॥ మనుజులు విషమములెన ఆహారములను ఉపయోగించువారలగుటవల న 
'సమౌనమ్ములెన వాతపి పి త్తశ్లేష్థమభుక లవారుగ నుండరు.. అందువలన వాత ప్రకృతికల 

వారగగాని పీత _ర్తీ(ప్రకృతికలవారుగ గాని శేష శ్రచకృతికలవారుగ గాని యుందురని 

కొందరు శహ్పుచున్నారు.. అది యు క్ర మెనదికాదు. . ఎందువలననగా _ వాత పి చ 

శేష శ్రైములు సమముగనున్నచో ఆరోగ్యనంతు డనబడును, పకృతి ( యనశా అరోన్య 
మనబడును. అరోగ్యముకొఆకే. చికిత్స చేయబడును. ఆ చికిత్స అనుకూలత నను సరించి 
యుండును. కావున సమౌానము'లెన వాతపి త్త శేష శ్రిములుకల వారుగ నుందురు... కాని 
వాత (ప్రకృతి కలవారును పీ పిత్త ప్రక తికల వారును నమ్మ ప్రకృతికల'వారును నుండరు, 

Wn జన్మాదియందు ఏదోపషముయొక్క_ సంబంధము ఎక్క_వకఅ వారుగన నుందురో 

దోప ప్రకృతిక ల చారుగ 'వెప్పబడుదురు. వికృతినొందినదోష ములను బట్టి (ప్రకృతిని 
నిరయంప డదు. ఆందువలన ఇట్టి, పక్ళలికల వారు ఆండరు. వారు వాత వృద్ధిక ల 

చారనికాని పి పీ ర్తవృద్ధికలభారనికాని “శేష వరివృద్ధిక లవారనికాని చెప్పబడుదురు, లేయా 

వ్యాక లవారుగ చెప్పబడరు. 

"మూ! 'తేపాం తు ఖలు చతుర్విధానాం పురుబూణాఅ చత్యో 
ర్యన్ముపః భానా నాని శేయస్కరాణి; తత). సమసర్వధాత్తూనాం 

సక్యాకారనమం, ఆధికదోపాణాం తు శయాణాం యథాస్వం. దో 
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పాధిక్యమభి సమాత్యు దోష[పతికాఅయోనీని తీణ్యనుపణిధానాని 

శేేయస్క_రాణి భవన్తి యావదన్నేః సమిభావాత్, సమే తు 

సమమేవ తు కార్యం, ఏవం చేష్టా భేవజపయోగాశ్చాపశే, తాన్ 

విస స్త రేణానున్యాఖ్యాస్యామః ia 

అ॥ నాలుగువిభ ములగు పురుషులకును నాలుగువిభ ములగు కృత్యములు (కేయ 

స్క_రములుగ నుండును. ధాతువులన్నియు సమముగనున్న సప్పుడు సమమెన కృత్య 

ముల నాచరింపవలయును. మూడుదోష ములలో ఏదోపము వృద్ధినొందునో. ఆదోహము 

నక విపరీత -మెన కృత్యమును జాఠరాగ్ని సమత్వము నొందువజుకు నాచరింపవలయును. 

'నమముగ నున్న ప్పుడు సమయమెన కృత్యముల నాచరింపవలయును, ఇయు అనుకూలము 

లగు కు పధములను (పయోగింపవలయును. వానిని వివరించి ఇప్పబోవు చున్నాము. 

మూ॥ (తయన్తు పుుుపా భవన్య్యాతురా, తనాతురా స్నా) 

_న్లరీయాణాం భిషజాం; తద్యథా - వాతలః పిత్తలః సమ్మల శ్చేతి 

శేషం వి శేపవిజ్ఞానం - వాతలస్య వాతేనిమి'తాః, పిత్తలస్య పీ పీ త్తని 

మిఠాః, శ్రేవ్మలస్య శైహ్మనిమిత్తా వ్యాధయః ః (పారణ బఅవ న న్తశ్చ 

భవ స్పి ॥18॥ 

అ॥ వాత ప్రధానుడు పీ శ్రపధథానుడు శోహ్మ( ప్రధానుడు ఆను మూడు విధము 

(లన పురుషులు రోగులుగ నుందురు. కా ప్ర్రజ్ఞులగు కొంతమంది వెద్యులు వీరిని రోగు 

లుగ తలంపరు. వాతప పం ధొనునకు వాతమువలన జనించు వ్యాధులును, పిత్హపథాను 

నకు పి_రమువలన జనించు వ్యాధులును-క ఫప్ర ధాను నకు కఫమువలన జనించు వ్యాధు 

లును తరుచు సంభవించును. అవి బలవ _లత్తీరములుగ గూడ నుండును. 

వాత పఠకోపక్షారణములు - సామాన్య చికిత్స, 

షూ! తత వాతలస్య వాత పకోపణోశ్తాన్యానే వమా సన్య 

శీ పం వాతః (ప్రకోపమాద్య కే, న తఖేతరా దోప స తస్య 
(ప్రకోపమ్యూపన్నో యథో శె ర్వికారై 8 శ్రరీరముపకేపతి 2 లవ, ర్థసుఖా 

యుపాముసఘా తాయ; తేస్యావజయనం - న్నేహసేేదా విధియు కౌ 

మృదూని చ సంశోధనాని స్నేహోప్ల్టమధురాన్లుఅవణయుక్రాని, తద్య 

దభ్యడహార్యాణ్యుపనావానొ పవేస్టనో న్మగ్ష రనపరి"పేకావగాహ నసంవా 

హశావపీడ నవి తాసనవిస్మాపనవిసారణాని, సురాసవవిధానం, న్నే 

హాశ్చానేక యోనయో దీపనీయపాచనీయ వాతి హరవి రేచనీయోపహి 
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తాః, తథా శతపాకా, సహస్రపా కాః సర్వ శ్రశ్చపయోగార్థా వస్త 
యో, ప్ప్రినియమా, సుఖలీలతా చేతి 114} 

el వాక ప్రధానుడు వాతి ర్ధీకములగు పదార్థములను సేవించినయెడల వాతము 
వెంటనే (పకోపించును, పి శ్లేమ్మములు ఈపవిధ ముగ వృద్ధినొందవు, అట్టు (పకోపిం 
చిన వాతము అట్టివానికి ఆయావ్యాధులను కలిగించి శరీరమును. బాధించి" బలమును, 
వర ర్ల మును సుఖమును, ఆయువును నశింపచేయును. అట్టివానికి __ నీధి పకారముగ' 
చేయబడిన స్నేవా సే స్వెదములును, న్నెద్ధగుణము ఉ స్లవీర్యము మఘురర'సము అమ్లురసము 
లవణర'నము ఇవికల పదార్థములచే మృదుశోధనములును, న్నీ గగణము మొదలగునవి 
కల పదార్థములను భుజించుటయు, కాచుట చుట్టుట మర్జించుట తడుసుట ముంచుట 
పిసుకుటు నొవ్కట భయ పెట్టుట అక్చర్య మును కలిగించుట మరుప్రును ' కలిగించుట 
ననియు ) మద్యములను ఆస సవములను సేవించుటయు, అనేక విధము "లెన 'స్నే వాములను 
దిపనీయములు పాచి నీయమాలం వాతవారములు వి రేచనీయములు నగు (ద్రవ్యములతో 
నూరుసారులు గాని: వెయ్యిసారులుగాని తయారుచేసి వానిచే పానము అభ్యంగ ము 
వస్తి "మొదలగువానిని చవేయంచుటయు, వ చీ కియలును వ _స్టీయందలి నియమమును, 
సుఖము ననుభవించుటయు. “సామాన్య చికిత్సలు? నుండును, 

పీత పకోప కారణములు - . సామౌన్మచికిత్సు: 
మూ॥ పి పిత్తీలస్యాపి పి వీ త్త్మ్పపకొపణోకాన్యానే సెవమోనస్య న్ 

(పం పిత్తం (పకోపమాప పవ్య తే తథా నేతకా దోప; తదఫ్య 
ప్రకోవమాపన్న యథోశ్తె చర్వకోలై శరీరముపతపతి బలవ్మర్గ సుఖో 
యుసాముపఘాతాయః త గ్యానవజయనం --- సర్పిష్పాన౦, సర్పిషా. చ 
స్నేహం, అధళశ్ళ్చ వోవసహాోణం, మధురతి క కపూాయొళీళతానాం' చెవు 
ధాభ్య ఏ హార్యాణాముపయోనో, మృదుమభురసురభీ" భీతవ్భాద్యా 
నాం గన్హానాం' చోవసేవా .ముకామణిహాోలాకలీనోరం. చ పరనునిథిర 
క య. ధారణమురపా, వశే? కో సశ ఎన్లన్ శాలీయ 
వ ద కోకినద సాగు స పద్యాను + తి 
వా౭ిథిర్గిపో) మేణర, సరిసల్యకువప! నో 
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శిశిరసుర భిమారుతో న వాతానాముపశే సేవనం, సేవనం చ నలినోతల్ప 

పద్మకముత సౌగన్టి క పుణ్ణరీః శత పత )హస్తానాం, చ సౌమ్యానాం సర్య 

శానానామీతి 11$॥ 

el పీ_త్త(పధానుడు పి _ర్తీనర్ధకములగు పదార్థములను సేవించినచో పి _ర్తము 

ఇంటే (పకోపించును. వాత శ్రేష్ట్రయులు ఈవిధ ము? వృద్ధినొందవు. అట్టు ప్రకో 

ఫించినపి త్త తము అట్రివానికి 'అయావ్యాధులను కలిగించి కరీరీమును చాధించి “"బలవమను, 

వర్గమును * సుఖమును, ఆయువును నశింప చేయును. అట్టి వానికి _ ఫఘృుతమును పానము 

జేయుట, ఘృతముచే స్నేహకర్మను చేయుట, విలేచసోములను చేయించుట్క మధుర 

రసము తిక్రరసము కహెయర'సము శీత్రవీర్యము ఇవికల శు పభములను పదార్థములను 

శేవించుటు మృదువుగను మధురముగును పరిమళ యు కృముగను చల్లగను వా వ్చొద్యము 

గను నున్న సుగంధ (ద్రవ్యములను . సేవించుట్క ముత్యముల యొక ్క_యు మణుల 

యొక్క_యు హారములను మిక్కిలి చల్లగనున్న నీటియందుంచి వానిని వక్నఃస్థల మునందు 

ధరించుట, సుప్పమౌలికలు మంచిగంభము _సేంఖణము కృష్ణ చందనము తామర 

తూండ్డు చల్లనిగాలి చల్లనిదాదకము వీనిని తరుచు సేవించుట, “నల్లకలువ “తెల్లకలువ 

ఎ(రకలువ ఏ గ్రపద్మము పద్మము వీనితో నీటిని తరుచుచల్లుట, చెవ్రులక ఇంపపె వెనట్టియు 

మృదు నట్రియు మధురమ్ములెనట్టియు మనస్సును ఆకర్ష ౦చునట్రియు సంగీతములను 

వాద్యములను వినుట్క మంచివా “కలను వినుట్క స్నేహితులతో కలిని యుండంట, ఇష్షు 

రాం ఒడరనట్టియు చల్లనివి ముగు వవ స్తు బం కిరస్సునందును నకుఃస్థలమందును ధరించు 

ఫుష్పమొలికలు హారములు వీనిని ధరించినట్రియు స్తో కలిసియుండుట్క చంది 
కిరణముల చే చల్లగనున్నట్టియు గాలితో గూడినట్రయు మేడలయందు నివసీంచుట, 
పర్వత, పదేశముల యందున్న ఇసుకతిన్నెలను చల్లని వియస గృహములు వస్త్రములు 

విసనక రలు గాలి వీనిని మనోవారము'లెన ఊద్యానవనములను సుఖముగను చల్లగను 

పరిమళ యు క్షముగను శున్న వాయువులను పిల్ల వాయువులను సేవించుట, ఎ రకలున 

నల్గక లవ: శామరళ్రువ్వు శెల్లకలువ ఎర్రపద్మము తెల్లపద్మము కమలము వీని యొక్క 

సముధాయుములను సేవించుట, చల్లనిమియను ఇట్టిఇతరములను సేవించుట ఇవి సామాన్య 

చికిక్సలుగ నుండును. 

కఫపకోప పకాంణములు = సంమాన్యచికిత్స. 

నూ! శ్రేవ్మలస్యావి శేషం పకోపణోక్రాన్యా శే సవమానస్య EN 

పం శైప్మా పికోపనూపద్య శే, నతణతకా దోషా; సతేస్య ప్ర 

కోపమా పన యథోన్తె క్రైర్వికానై ? శేరీరముపతపతి బలవర ర్హ సుఖాయు 

పాముపఘాతాయ; త ఫ్యావజయనం-విధియుక్రాని ప్రీక్టోస్టూని సంశో 
ధనాను, రూ తపాయాణి ఇాబ్ధ గ్రవహార్యాణి గ్గ టుతి కక పూయోప 

Sg ౯ nf DROS సస CMB Nem Kn Ey RE ఇ మాం | 
బాథాని, తథైవ ధావశలడ్ధ నస్తవసపరిసరణజాగర ణనియుద్ధ వ్య వాయ 
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వ్యాయామోన్నర్ష నస్నానో తృాడనాను, విశేషత క న్ా త్లైనాందిర్హ్య కొల 

స్థతానాం మద్యానాముప యోగ ః, సధూమపానః 'సర్వశశ్చోచేవాస। 

సుఖప్రతి షేధశ్చ సుఖార్థ మే వేతి 1161 

el శేష్మ ప్రధానుడు ఛే సవర్ణ కయులగు పదార్థములను చేవించినచో (వేషము 

వంటనే (పకోపించును, వాతపీ శ్రయులు ఈవిధముగ" వృద్ధినొందవు. అట్టు పరికో 

పించిన (శ్రేష్టము అట్రివానికి ఆయావ్యాధులను కలిగించి శరీరమును బాధించి | బలమును, 

వర్షమును సుఖమును, ఆయువును నశింపచేయును, అట్టివానిక్ __ - తీక్ష గుణమును 

ఊస్ణవీర్యమును కల శోధ నకర్మలను య 'థావిధిగ చేయించుట, అధికమగు' 'రూమగుణ 

మును కటుతి క్షకసాయరసములును కల పదార్థములను భుజించుట, పరుగెత్తుట, 

దాటుట్క ఈదుట్క గుండ్రముగ తిరుగుట్క రాతి మేల్కానుట, చాహుయుద్ధము, 
మైెభునమ్ము వ్యాయామము బాగుగ మరి ర్షించుట్క అభ్యంగ స్నా నము, నలుగుడు 

"పట్టపు, తీక్ష మ్నులె నట్రియు (పాత వై వెనట్టియు మద్యముల నధికముగ నుపయోగించుట, 
ధూమపానము ఆన్ని విధములగు నుపవాసము, వెచ్చని గృవాములయందు నివసించుట, 
సుఖము ననుభవింపపండుట ఇవి సామౌన్య చికిత్సలుగ నుండును, 

మూ! సర (రోగ విశేవజ్ఞః సర్వకార్యవి కేషవిత్ | సర గభేవజ 

అత్త బ్లోరాజ్ఞః పోోణపకిర్భవేత్ 1 p17 
స సమ _స్టరోగములయొక్క._ యు సమ _స్ప కియలయొక్క్చ_ యు సమస్తాష, భముల 

యొక్క_యు విశేషములను తేలినీకొనినవాడు రాజుయొక్క (పాణములను 5 కాపాడు 
టకు సమర్థుడు? నుండును. 

అధ్యాయ సంగ వాము, 

మూ! పకృత్యంతరభేదేన రోగానీకవికల్పనమ్ | పరస్పశావి 
ఠరోధశ్చ' సామాన్యం రోగదోప యోః॥ దోవసంఖ్యావికా రాణా 
మేకదోోవపికోపణమ్ 1 జరణం.. పతిచిన్హా చ కాయాగ్నోర్లుతణాని. 
చ॥ నరాణాం వాతలాదీనాం ప్రక ఫకిథ్రాపనానిచ | రోగానీశేవిమా 

సే డస్ట్ వ్యా హృతాని మవ్వ్నా 1901 . 

ఇత్యగ్వి _వేశకృతే త. జ్ర చరకప్రతిసంస్కృతే విమానస్థానే 
రోగాసీక విమా భం నాదువస్థో౭.ధ్యాయః॥ 

: అ కరా సగాసీశా ధ్యాయము ౦దు కారణ భేదముల చే రోగేదములను. పరి. 
కట్చుచుటి' ట్రపరికల్పనలయందు పరస్పరము విరోధము శేకపోవ మ, రోగముల. 
యః మను ఓ Peale సమానమైన శబ్దయ వర్వించుట్క దోవసంఖ్య, రేగ. 
సంఖ్య. దో ములు ప్రకోపించుట్లక శారణములు జాకశాగ్ని విచారణ, జూఠ రాగ్న్ని'.. 
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సముత్వమునొందించువిధము, ''వోత ప్రధానుడు "మొదలగువారీకి “సామాన్యచికిత్స “ఇవి 
చెప్పబడినవి. 

ఇవ్విధంబున, (శ్ర'పాదోపనామకకృప్ణమూ ర్వి రిచా. శ్రీగవజీఠంలైన చరకోదీపిక 

యనెడి చరకస సంహి తావ్యాఖ్యాసమునందు కసికవిమానమానెడు 

we Nn AED ధట సస ధ్యాయము సమొ_ష్టము. 

మ గ్ర బాలా 

సప్తమాధ్యాయము 

'మూ॥ 'అథాతో వ్యాధితరూపీయం విమానంప్యాఫ్యోస్యామః 11॥ 
అ॥ పిమ్మట వ్యాధితరూపీయవిమౌనమును చెప్పబోవుచున్నాము, 

మూ! ఇతి వా -స్మావా భగవానా తేయః 12॥ 
అ అని భగవంతుడగు ఆ కేయుడు చెప్పెను. 

వ్యాధితే పురు షభేదము. 

మూ! బ్రహ ఖలు దా పురుషా వ్యాధితయాపాభవత;త ద్య థాం 

గుకువ్యాధిత ఏక:ఃబజిఅన _క్త శరీర సరిపడదు సేత త్వా ల్లఘువ్యాథిత ఇవద్భ 

శ్యశే, 'లఘువ్యాధితో౭_ పరః స త్వాదీనామధ మూత్యొద్గురు వ్యా ఫత 

“ఇవ. ద్యజ్య లే, తయోరకుశలాః శేవలం*చకుమైవరూవం దృష్ట్వా వ్యవ 

"స్యనా ఖ్యా ి గురులాను వే. విపృతిపధ్య నే! న "న హొ జ్ఞానావట'వేన 

కృక్ఫ్నే శే చేయే జ్ఞానముత్సద్య లే; వివ్రతపన్నా స్త సు ఖలు రోజే, 

'ఉపశోమయు 'కిజ్ఞానే బావి 'విపితిపద్య న్తే | కే యదా సకప్యాధితం 

లఘువ్యాధితరూపమాసాదయ ని ని, తదా తమల్పదోషం మతా 

సంకోభనశకాలే=_సె సైగ మృదుస ౦ళ్ధనంప్రయచ్చనోభూయవ వాస్య 

చోపాొనుదీఠయ ని; యదా తు లిఘువ్యాధితం గురువ్యాధితరూ ప 

మా;:-దయ ని, "తం వముహాదోవం. మ త్వాసంశోధనకాలే-సై గా శీత 

సః శో ధనం ప్రయచ్చన్సొ దోపానతినిహృూ శై న్ర్రన శరీరమస్యతీణ్వ ని ని; 

వీవమవయ వేన జ్ఞానస్య కృత ఎనో యేజ్ఞానమితి చన్యమానాః పర 
ఆస, విడి జేడిత న్యా స్తు శ్రీహజః' "సకం: నర్వఖా 'యథాసంభవం ' సరీ 

ల 
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త్యం పరీ మ్యోధ్య నస్యన్తా న క్వచిదపి విప్రతిపద్య సే నె, య భెష్ట్రమర 

మభినిర్వర్హ రయ న్లి చేతి ॥ 4! 

అ॥ చ్యాధికల పురుషులు రెండువిధ ములుగ. కనబ జెదరు. ఎట్లనగా _ అధిక మెన 

వ్యాధికలవాడు మసోబలమును శరీరసంపత్తును కలిగియున్న చో అల్బవ్యాధికల వానీవ శె 

కనబడును. అల్బ్పవ్యాధిక లవాడు నునోబలము "మొువలగువానిని స్వల్చ్బముగ కలిగి. 

యున్నచో అధిక వ్యాధికల వానివ లె కనబడును. అట్టివారలయొక్క_ యాపమును 

శేవలచకతుసు నేక చే చూచి వ్యాధియొక్క- గురులాఘవములను నిర్ణయించినచో సొర. 

చేరే తెలియబడదు. కోన నిర్ణయమునందు పొరపొటుపడినచో చికిత్సయందుకూడ 
పొారపాటుప జదరు, గురువ్యాధికల వానిని లఘువ్యాధిక లవానినిగ తల-చిన వైద్యులు, ॥ 

దోషము అల్బ్పముగ నున్నదనుకొ ని నోధనకాలమునందు మృదుశోధ నము నే యిచ్చి ,. 

దోపము' నింకను' ఉద్రేకము నొందించెదరు. లఘువ్యాధికల వానిని గురువ్యాధికలవాని 

నిగ తల-చిన వైద్యులు, దోషము అధికముగనున్న దనుకొని శోధ నకాలమునందు తీక్ష 

మెన శోధ నమునిచ్చి దోషములను అధికముగ బయలు వెడలింప చేసీ శరీరమును కృళింప 

చేయుదురు. తెలియదగినవిషయమంత యు జ్ఞానసాధ నములలో నొక్క_దానిచేతనే - 

"తెలిీసీనదని తల-చినవారు పొరపాటునొంచెదరు. నమ _స్తమును "తెలిసిన వైద్యులు సను స్ట 

విషయములను అన్ని విధముల తగునట్టు పరీకీంచి నిర్ణయిం-చినచో ఒక ప్వూడును పొర 

= పొటునొందక 'అనుకాల మెన కయానిద్ది నొందెదరు. 

ఎమూ! సత్త్వాీనాం పళల్చేన వ్యాధీనాం రూపమాతుశే ।! 

దృష్ట్వా విపతిపద్య్య నే కలా వ్యూధిబలాబ లే! శే భేషజమ యోగేన 

కుర్భ_న్ద్యళ్ఞానమోహి తాః! వ్యాధతానాం వినాశయ న్లేశాయ మహ 
లేపి వొ .ప్పాజ్ఞాస్తు సర్వమాజ్ఞాయ వకీశ్యమిహానర్వ భా! న సల్ స్ 

ప) యోగము భషజానాం౦ కదాచన ॥7॥ 
అ అల్బజ్ఞులగు వైద్యులు, వ్యాధిరూప మునుమౌ త్రమే చూచి. మనోబలము 

“మొదలగువానిని లిసీకొననండ ఎఫధియొక్కం బలాబలములను నిర్ణయించినచో 
' పొరపాటునొంచెదరు. అట్టివారు జె పధ మును సరిగ నుపయోగింపక “రోనికి మరణ 

"మునుగాని, అధికమగుచాధను గాని కలిగిం చెదరు.. ప్రాక్ఞులగు వైద్యులు సము _స్టవిషయము 

"లను బాగుగ పరీషమీంచి చెప.  ధములను (పయోగించేటయందు ఒకప్పుడును పొర 
పాటు. నొందరు, 

- కిమిభేదములు. 
1 ఇతి వా ళు త్వా వ్యాధితరాపా(గ : 

స కరూపహేతుం.విపృతిపక్వ్ చ కారణం సాపవాదం 
| ర ప్రతిప క త్తికారః 10: వొనప వాదం: భగవ్న _న్హమా తేేయమగ్ని చే 
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శ్లోం త్ర; పరం సర్వకృమిణాం పురుషసం శ్రయాణాం సము నస్థానసం 

స్థానవర్థ ర నామ్మ పభావచికిగ్సిత: పేపాన్ ప ష్మపచ్చొప సంగృహ్యా పాద! 

అభా ౮ (ప్రోవాచ భగవానా లేయః--ఇహ ఖల్వగ్ని వేశ! వింశతి 
విధాః కృమయః పూర్వముద్దిష్టా నానావభేన (పవిభాగేనాన్య (తే 

దబ 
సహజేభ్యః, "తే పునః (పక కీభిర్భిద్యమానాశ ఎరుర్విధా భవన్తి; 

తద్య+౫ "—పురీషజా ఏ నేష్మజూ ౩ శోణితేజా మలజా శ్చేతి! 

అ॥ ఈ వ్యాధితరూపాధికారమునందు చెప్పబడినవియగు వ్యాధిత రూపము 

యొక్క 'సంఖ్యా_ప్రమౌణము, వ్యాధిత రూప మునకు ధాతువు నిర్ణయించుటయందు 

పొరపాటుపడుటకు కారణమ్ము చికిత్సయందు పొరపాటుపడుటక కారణము పొర 
టుపడకండుటకు కారణము వీనిని విని అగ్ని వేళశుడు ఆ తేయునియొక్క_ పాదము ' 

లను పట్టుకొని పురుషులను ఆశయిం-చచియుండు 'సమ _స్తకృములయొక్క_ పుట్టుక స్థానము 

స్వరూప పము వర్ణము డే పేరు కృత్యములు చికిత్స వఏనివిశేషములను అడిగాను. "అగ చేకుని 

గురించి ఆ కేయు డిట్లు చెప్పును. సహజకృములుకాక ఇతేరకృములు అ"సేకవిధము ' 

లైన విభాగములచే ఇరువదివిధములుగ పూర్వమునందు (అష్టోదరీయా ధ్యాయమునంధు 

చెప్పబడినవి. అవి కారణ భేదములననుసరించి ఫురీపుజములు 'శ్లేష్ముజియులు శోణితజములు ' 
మలజముబు అని నాలుగువిధ ములుగ నుండును. 

మలజకృవమిపవరణము 

మూ! తత మలో బాహ్యాశ్చాభ్య న్లరళ్చ ! తృత బాహ్యా 

మలే డాశాన్శండాన్సంచకుే బా "తేషాం సముల్హనం._ మృజావర్ణ 

నం, స్ధానం సం గొలా మవమ్యనాసాంని, సంస్థాన ౦---అణవ స్తీ 

సామాని--- 

యూనకాః వీపీలికాశళ్చ. (పభావః యూజననం కోఠపిడశాభినిర్య ర రనం 

చ, చికితితం 'తపాం-అపకర్ళ ణం మలోప ఘాతో ' మలక రాణాం 

చ ఫావానామనుపసేవనమితి 110! 

అ. మలము ఛాహ్యమలమనియు ఆభ్యంత రమలమనియు "రెండువిధ ములుగ 

నుండును, బాహ్యామలమునందు జనించిన కములు మలజము లనబడును. వాని పుట్టు 

కరు అపరిశు భత కారణముగ నుండును, వెంట్రుకలు మో'ససములు రతోవుములు కను 

రెప్పలు వస్త్రములు ఇవి స్థానములుగ నుండును. చిన్న విగను నువ్వులవంటి ఆకారము 

కలవిగను తపక పాదములేకలవిగను నుండును. నల్లగాాని "తెల్లగగాని యుండును. . 

యూకములు (పేలు పి పిపీలికములు (ఈళ్ళుు అనెడ్ేరులను గలిగియుండును. దుర | 

దను దద్దుర్థను బొబ్బలను కలిగించును. వానిని తీసీ వేయుట, మలమును తొలగించుట, 

నులమునుక లిగించు కృత్య ములను విడిచిపెట్టుట ఇవి చికిత్సలుగ నుండును, / 
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శోణితజకృమివివరణము, 

స్థానం-ర క్ర వాపీన్యో ధమన్యః, సంస్థానం--అణవో వృ _ల్తేపాడాం 

నామాని శేశాజా .లోమాఛా. లోమద్వ్యీపాః సౌతసా కొదువమ్చురా.. 

జ నుమా త్ర ర్చేత్సి; (పఖావ క కేజ్థ శ శ్రస్రునఖి లొమపమ్మోపధ ౦సోః 

|వణగ 'తాన్తాం' చ వార్ష కజ్జూతో దసంసర్పణాన్యతివృడ్దానాం చ త్య 
~. Go Ye 

టరాస్నా యువకాంసత్ర రు ణా స్థిభతణమితి, చికిత్సితమవ్యేపం కుషైః, 
రై సమానం కదు త్తిరకాఆఅముప దేవో గమః | 11॥ 

అ. కష్టముల రొక్క_ కారణములే. రక్త జకృములు పుట్టుటకు. కారణములు? " 
ఏండున్ను  రక్తమునువపొంచు నాడులు వీనికి స్థానములు? ' నుండును. చిన్న విగన్ను, గుండముగను. పూదములులేనివిగను. నుండును, నూత్మముగనుండుటవలన కొన్ని 

అడ్భుళ్వయులుగ నుండును, త్మమనక్తముకల విగ నుండును. కేశాదములు. లోమొడ... 
2. లేవు గషములు. సౌఠసములు.. గ దుంబరములు జంతుమొతరములు . అనెడి: “పీక, 

(షాకీగట్లుండుట్ల వీనిని కల్పించును,,. ఈఖ్షక్రిఘలం మిక్కిలి నృద్ధిథొందినప్పుఢథ్న, చర్మము 
శిరలు స్నాయువులు మాంసము తరుణాస్థులు వీనిని తిని వేయును. కస్ట వ్యాధికి చెప్ప, 

We శ మ్మజకృమి వివరణము. | 

మూ... శ్లమ్మణాః,. శీరగుడతిలనాక్స్యా నూపనకాంసకిష్టాన్న 
ty రం « అన బీ 9 ॥ . 
పర మాన్మ కమ మృ స్నేహా జీర్ణ పూతిక్లి న్న. సంకీర్ణ విరుజాసాత శ్రబోజను లో ఆ, సముతానాః, తేపామావమూాశయ; సానం౦ం, లే, 'పవర్షమానాస్తూర్త జ గ ౫ (వవ్థమాశ్తాస్తూర్థ్వ ుక్థనాక. 

మధా వా విసర్ప న్యుభయతో వా, సంస్థానవర్ష వి శేషా స్తే 
తాః పృథు బ్రధ్భసంస్థానాః శేచిల్, శేచిద్వృ త్తీపిణాహా గజ్జూప 

దాకృతయక్చ క్యేతాస్తామా)వథాసాః,శేచిదణివే. దీర్లూ న్హాకతః 
యః కే "5 తేపాం' (తివిధానాం' శేవషునిమితానాం. కృమోాణాం: 

నాని పరా ఉదరాదాః, హృదయాదా;, చురవో, ద ర్న శయ క. 

వుం | MEE స్వీ, ముహు గుద్దా క్ళేత్మి (పథి వోామా ల భా నాస్య 
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సంస్రవణమరోచకాపాశా జ్వరో మూర్భా జృమ్మా శ్యయథురా 
నాహో౭_జ్ఞమర్ల శృర్జిః కార్మ్యం పారువ్యమిత్తి 1121 

ఆ॥ పొల్కు బెల్లము నువ్వుల్కు చేపలు ఆనూపమాంసమ్ము . పిండితో తయారు 
చేయబడిన పదార్థములు, పాయసము, కసుంభ_తెలము, అజీర్ల భోజనము, దుర్షంధ ము 
కలిగినట్టియు ఇెడిపోయినట్టియు సంకీర్ల మెనట్లియు విరుద్ధ మెనట్టి యు అభ్యాసము 
లేనట్టి యు భోజనము వీనిని సేవించుటవలన క ఫజకృములు పుట్టును. వీనికి ఆమౌళ 
యము స్టానముగ నుండును. ఇవింవృద్ధినొంది ఊర్ణ వ'ప్రదేళమానప గాని అధః|ప'జేళము 
నకు గాని, ఉభయ పదేశములకుశాని వ్యాపించును. కొన్ని "తెల్లగను మౌాంసెపేశివలెను 
నుండును, కొన్ని గుండ్రముగను వాడుగుగను వానపాముల యొక్క. ఆకారముక లవి 
గను నుండి తెల్లగ గాని తా మవర్లము కలవిగాగాని యుండును, కొన్ని 'సన్నముగను 
వాడుగుగను. దారముల యొక్క ఆకారము. కలవిగను తెల్లిగను .నుండును.. అం ఈద: 
ముల్లు. ఊదరాదయుల్లు హృద యాదములు.చురవముల్లు దర స పువ ఎములు, సౌగంధికములు . 
మహోగుదములు అనెడి పేరులను కలిగియుండును. గుండెదడ నోట నీభూరుట్క అరుచి 
జ్మీర్ధముకాకండుట, జ్వరము, మార్చ, ఆవలింతలు, తుమ్ములు, కడుపుబ్బుట్క, ఒడలు 
నొప్పులు వాంతి, కృళించుట, పరుషత్వము వీనిని కలిగించును: 

. పురీవజకృ్ళమిపి వరి ణము: 
mall కష కుంటాడు : . ఇ అం. అక రి న గ్ర. OO మా పుఠమజాస్తు ల్యసముస్థానాః నేహ టె. 3 "లేహాం స్ధానం 

పక్వాశ్హయః,. పృవర్థ మాన్తాస్త ఏథో” విసక్స ని, యస్య: పునరామా- 
ఛయాఖిము ఖా స్యు_ స్తదన_న్హరం. తస్యోద్దారని శ్యాసాః ఫురీమగస్థినః' 
స్యుః; సంస్టానవర్షవి శేపాస్తు సూత్మృవృ త్లపరీణాహాోః శ్వేతా. దీర్తా- 

| థు 89 ఆ “డల _ యె 
ఊర్లాంశుక సంకాశా* కేచిత్ 3 శేచిత్సు నః స్థూలన్ఫ త్తపరీణాహాః,; శా 

వనీలహరితవీ తాః; తేషాం నామాని —— కశేరు కా" మేేరు-కా "లేలిహ 
ససూలకాః సౌసురాడా శ్చేతి; (పభావఃపురీష భేదః కార్శ థం పా 
రుహ్యం లోమహార్లాభినిర్వ _ర్హనం చు త వవాఒన్య గుదముఖం పరితు. 
ద్వన్తః కణ్జూం చోపజనయన్తో గుదముఖ9 షన్యాస'క్కే త వవ. జాత. 
వాలా గుదనిష్క_ మణమతి'వేఆ౦ కుర్వ స్స్; ఇత్యేవ నమ జూనా౦-. 

పురీషజానాం:. చ కృమోణాం సముతానాదివిజేషః. 1181 థి 
ఆ|| శేవ్మజకృముల యొక్క. కారణము లే ; ఫురీప.జక ఎములుపుట్టుటక. కారణము. 

లుగ నుండును... వీనికి పక్యాశయము.. స్థానమున నుండును. ఇవి. వృ ద్రినొందినచో 
(కిందిఫాగ మునకు. వ్యాపించును. ఆమౌళయాఖిముఖములై నచో (తేణుపులుును. నిశ్శ్వా,. 

మును ఫురీషగంధ ముకలవిగ నుండును, కన్ని సన్నమ్రుగనుః.- గుండముగను..పఖంద; 
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“ను తెల్లగను పొడుగుగను ఉన్నిదారమువంటి ఆకారముకలవిగను నుండును. కొన్ని 

లావుగను గుండ్రముగ ను పలుచగను శ్యావవర్ణముక లవిగను నల్లగను పసుపుపచ్చవిగను 

పచ్చగను నుండును. క3ేరుకములు మకేరుకములు లేలిహములు సకూలకములు హౌసు 

రాదములు అనెడి పేరులను కలిగియుండును. విశేచనములు కృశించుట పరుషత్యము 

గగుర్పాటు వీనిని కలిగించును. గుదముఖమును పొందినప్పుడు బాధను దురదను కలి 

గించును. ఉఊదేకమునొంది తరుచు గుద్మ ప దేశమును పొందుచుండును. శేష్ట్రజకృముల 

యొక్కయు పురీషజకృములయొక్క_యు పుట్టుక "మొదలగునవి చెప్పబడినవి. 

శ్రేహ్మజపురీపజకృమిసామా న్య చికిత్స. 

మూ! చికిక్సితం తు ఖలే్యపాం సమా నేనో పది శ్య్య పశ్చాద్వి స్త 

శేణోపబేశ్యామః। తతసర్వకృమిాణామపకర్ష ణమేవాదిత; కార్యం; 

తతః (పకృతివిఘాతః, అన_న్తరం నిదానోకానాం భావానామనుప 

నేవనమికి! తతా )పకర్ష ణం-ావా దానా భిగ్ళహ్య్య విమృశీ న షకరణవ 

"తొాఒపనయనమ .పకరశేన వ్యా, స్థానగకానాం తు కృమిోాణాం భేవ 

జేనాపకర్షణం; న్యాయత స్తు తచ్చతుర్విధం; తద్యథా --రిరోవిదేచ 

నం వమనం వి రేచనమాస్థాపనమిత్యపకర్ష ణవిధిః! [( పకృతివిఘా 

చేస్టే పాం = కటుతి కృకపాయతాొరోష్లానాం దృవ్యాణాముపయోగో 

యచ్చాన్యదపి కించిళ్లేన్ను పురీమపిత్యనికభూతం తత్సాాదితి పకృతి 

విఘాతః! అన _న్షరం తూనోశోనాం భావానామనుప నేవనమితి, 
యదుక్తం నిదానవిధా తస్య వర్ణనం తథ్యాపాయాణాం చాపరేపూం 

దివ్యాణామితి, లతణతశ్చకట్సితమను వ్యాఖ్యాతం; వత చేవ పున 
రం స్త సే పదేక్యు తే fT 

ఆఅ ఈక్రిములక సామౌన్యచికిత్సను "మొదటశెప్పి పిదప విశేష చికిత్సను చెప్పె 
దము. సమ _స్హ( కిములకును "మొదట అపక వ్రణమును, పిదప పక ఏ తివిఘాత మును చేయ 

వలయును. పుట్టుటకు కారణములగువానిని విడిచిసె ట్రవలయును. ఉపకరణములు 

కలిగినట్టి కాని ఉపకరణములు లేనట్టి కాని వా సముతో విమర్శించి పట్టుకొని తీనీ 
చేయుట, అభ్యంతరస్థానములయందున్న వానిని న నస్యము వ వమనము విరేచనము ఆస్థాపన 

వస్తి అను నాలుగువిధ ములగు . చికిత్సల చే తీనివేయుట ఇవి అపకక్రణవి ధానేముగ 
నుండును. కటురసమును తి కరస సమును కహయర'సమును కారమును ఊఉ ఫ్మృవీర్యమును 

కల [ద్రవ్యములను నుపయోగించుట, శ్రేష్టమును ప్రరీషమును శుదిచేయు నిట్రియితర 
య్య (ద్రవ్యముల నుపయోగించుట్క ఇవి ప్రక్ఫ్లేవిఘాతముగ నుండును. "ఫూతుభూత్ ములుగ 

ప్పబడినట్టికాని వానితో సమౌన మైనట్టికాని (ద్రవ్యములను. విడిచిపె పెట్టవలయును,. 
కత సంగ్రహముగ చెప ప్పబడినది. నం _స్పరించి వెస్పబడగలదు. 
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కృమివిశేవచికిత్స. 

మూా॥ అశై నం కృమి$ షమాతురమ | షడాత్రంస ప్పరా(తం 
ఇదు ఇ అధ్య దే యం © నా, ఆ 

వా స్యవాస్యదా భ్యాముపపాద్య శ్వోభూ తే వనం సంశోధనం 

పాయయి తొ. స్నీతి నీరదధిగుడతిలమ'త్స్యానూపమాంసవిస్తాన్న పర 

నూన్నకుసుమ్భ స్నేహసం,పయు క్తై ర్ఫో కైక సాయం పాత కోప 

పొద యేత్సముదీరణార్థం చెవకృమోణాం కోస్టాభి సరణార్థరం చ భిషక్, 

అధ వ్యుషప్రాయాం రాక సుఖోపితం సు పజీగ్స భుక్తం చ విజ్ఞాయాస్థా 

పనవమనవి లేచ నై స్తదహశేవోపపాదయేదుపపాదనీయ శ్చే తృ్యాత్స 

ర్యాన్ పరీత్యువిశేషాన్ పరీక్ష సమ్యక్ | 

ఆ॥ కృృములుక ల మనుజునకు "మొదట ఆరురోజులుగాని ఏడురోజులుగాని స్నేహ 

స్వేదములను చేయింపవలయును, [కిములు (సేశేపింపబడి కోష్టమును చేరుట_కె పాలు 

-ఫేరుగు బెల్లము నువ్వులు చేపలు ఆనూపమౌంసము పిండితో తయారు వేయబడినపదా న్ 
ములు పాయసము హీసుంభ తెలము వీరితోకూడిన ఆహారమును ఉదయమునందును 
సాయంకాలమునందును ఇచ్చి ఆరాత్రి గడచినపిదప మరునాడుదయమున సుఖవంతు 
డుగ నున్నట్టియు భుజించినఆహారము బాగుగ జీర్ల మెనట్లివానికి ఆస్థాపనవ స్త్ వమనము 

విశేచనము అడి కోధనకర్శలను ఆరోజున-ే “ చేయంపవ లెను! అట్లు చేయించు 

నప్పుడు పరీక్నీంపదగిన 'సమ_స్టవిషయములను బాగుగ పరీకీ ంపవలయును. 

క్రిమిరోగికి అర్ధాపనవస్తి. 

దూ! అభాహా శేతి (బూయాత్ --నూలకస ర్ట్యపఅకునక రళ్హా 

శి గుమధుళిగుకమఠ ఖరపుప్పాభూ స్ప ప్రణ సుముఖనురస కు అేరక గణ్జంక 

కాలమాఅకపర్హాసతువక ఫణిజ్జె కాని సర్వాణ్యథ వా య థాలాభం, 

తాన్యాహృ తాన్యభిసమాత్మ్యు ఖణ్ణశ శృేదయి త్వా_పశూళ్యపానీయన 

సుపిమాళితాయాం స్థాల్యాం సమావాపష్య నోమూ లేంణార్టోద శే 

'నాభ్యాసిచ్వ సాధయీత్ సతతమవఘట్రయన్ దర్య్యాః త్రసీ ఎన్ ర్హీస్రీ 

భూకే తూపయు కృభూయి పే.2మృని గతర సేహ్వాహభేషు స్థాలీమవ 

తార్య, సుపరిపూతం కపాయం సుఖోస్థ్ఫం మదనఫలపిప్పలీవిడజ్ఞకల్క.. 

'తెలోపహితీం, స న్లికొలవణిత మభ్యా సిచ్య వసా విధివదాస్థాపయే 

డేనం; తథాఒర్కాల క్కకుటజాఢ కీకుష్ట కెడర్యకపాయణ నా, తా 

శి గుపీలుకు స్థుమ్చురు కటుకాస గ్రపకహాయేణ; త్ థా౭.౭-మలక శృద్ద' వేర 

చారుహరి, దావిచుమ ర్షకపొయెణ మదనఫలసం : మోగనం యోజి తేన 

(తిర్మాతం స్తర్శాతం వా౭.౭_స్థాపయేశ్ 1181 
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ఆ|| ముల్లంగి ఆవాలు వెల్లులి (కానుగ మునగ వరమున అందుగ అడవి 

తులనీ శామంవీవూరి ఎ్మరఆవాలు తులని గౌర -గురిజ నల్లగ గర తెల్లగ గర నల్ల 

ఆవాలు మరువము వీనినన్నిటిని గాని దొరికినన్ని గాని త్రీనికొనీవచ్చీ ముక్క లంగనరేకి 

“కడిగి బాగుగ కడగబడిన పోత్రయందుంచి సగముడదకము కలిసిన గోమూ త్రమును 

పోనీ గరిమెతో తిప్పుచు శా-చవలలేమును. -బ్రవ్యములయందలి సారము. సంకిమించి 
నట్టియు ఉపయోగించుటకు అనుకూలముగ నున్న ట్లియు చల్లారినట్టి యు-ఆక సాయమును 

వడపోసి గోరువెచ్చగనున్న దోనియందు (మం కోయ పిప్పళ్ళు వాయువిడంగ ములు 
సీనికల్కు:మును _తెలమును 'సర్థతోరమును పసెంధవలవణమును చేర్చి విధిపశారమగ 

ఆస్థాపన వన్టీని 'శేయింపవలరయును. జిల్లేడు "తెల్లజి'ల్లేడు" “కాడిసిపొల కందులు చెంగల్వ 

కోష్టు “పెద్ద వేప వీని కహాయమునందుగాని మునగ వరనోగు ధనియాలు కటుకరోహిణి 
“ఆపొలు బని. శపూయమునందుగాని ఊసీరిక శుంఠి. (మౌనిపసుఫు వేప కనిక షాయమునందు 

గాని వూర్వమునందువ లె నే (మంగ కాయ మొద లెనవానియొక్క_ కల్క_ము మొదలగు 

వానిని చేర్చి మూడురోజులు గాని ఏడురోజులుూగాని' 'ఆస్థాపనవ స్త్రీని చేయింపవలయును, 

(కీిమిరోగికి వవానవిలేచనవిధి. 

మూ! (పత్యాగళే చ పశ్చిమే వసా (వత్యాశ్వ స్త సం తదవా 

శవోభయతో భాగ కణం సంకో ధనం పాయయేద్యు ఇకా తస్య విధి 
రుపదేత్య్య లే __ మదనఫలపీ కిప్పలీకహా యస్యా శాల లిమా వే (తివృ 

త్కృుల్కాతమా, తమాలోడ్య సాతుమ'సె సై. ద్ర 'దీయశ్చేత్, తదస్య 

దోషముభయతో ని ర్లరతి సాధు; వవమేవ కల్చోకాని వమనవిరేచ 
నాని సంసృజ్య పాయయేచేనం బుద్గ్యా సర్వవిశేపాన వేతమాణో 

భివమక్ష్ 119 

అ॥ తుదివ సీపూ రిల రి యొనపీదప ఆరోజున నే .వమనవి"రేచనములను తగువిధమున 
'శేలుంపకీలయును. ఇౌనిలొపక్క విధిని చెహప్ఫుచున్నాము, శరెంగుపలముల మంగ 
₹ంళుల కపాయమునందు"'క రప పరమితికల తెగడచూూర్లకును కలిపి (తోగింపవలయును, 
ఇట్లు చేసినచో దోషమును సిండుమార్గయుల నుండియ్ చెకలింపచేయును. బు:దిమంతు 
డస చెద్యుడు స సవా _సవిషయముల ను హా నాలోచించి కల్పస్థాన మునందూో చెప్ప 
ఇుజిన వమనవిరేచ' 'చూసగములను ఇమే కలిపి 'యుప యాగరజవల యేన. 

'శోధనానంతరవిధి. 
మౌ అథెనం ఆ సమాగ్విరి క కోం' విజ్ఞాయాప ఛా మా శె ఖరికకపో 

యేణ సుఖోశ్లే.న పరిషీచమే క్, తేనై వ చ కపాయేం బాహ్య భ్య 
_న్తకాన్ గకోదాకార్థాన్ శారయేచ్భశ్వత్; తదభావే. నా కటుతి క 

'కసోయా గామావధానాం కాక రూ క a తతారై.శ్వా పరిషే, పచయేల్। 
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పిపి కృం చైనం నివాతమాగాకమకుప)ివేశ్య పిప్పలీపిప్పలీ నాల 
చవ్య చితక శృృజ్ఞ వేరసిచేన య వాగ్యాదినా కమేశోపకా9మయేత్ | 
ఏిలేప్యాః కనాగతం. వైనమనువాసయెద్నిడజ్ఞతె లేన కాన్నరం 
ది స్ర్రీర్యా Idol 

అ॥ శోధనము బాగుగ అయినట్లు తెలిసికొని అపరాన్లాకాలమునందు వాయు 
విడంగములయొక్క_ గోరువెచ్చనికపషాయముతో స్నానమును వేయింపవలయును,. 
బావ్యాముగ గాని ఆభ్యంతరముగగాని ఉదకమును ఉపయోగింపవలసి వచ్చినప్పుడు 
వాయువిడంగక పాయమునే ఊపయోగింపవలయును.  ఈకపాయములేనిచో కతు 
రసము తి క్తరసము కల [ద్రవ్యములచే సీదముచేయబడిన కపాయములతో-గాని కారముతో 
గూడిన మూ[త్రములతో గాని స్నూనమీను చేయింపవలయును, పిమ్మట వానిని -గాలి 

చొరని యింటియందు (పవేళ పెట్టి పిప్పళ్ళు మోడి చవ్యము చిత్రయమాలము శుంకి 
వీనితో తయారుచేయబడిన జావలు “మొదలగువాని ఏ (క్రమ ప్రకారము? నియ్యనలయును. 
అట్టు జావలు "మొదలగువానినిచ్చుచు వాయువిడంగ ముల యొక్క “తెలముతో రెండు 
గాని మూడుగాని అనువాసనవస్తులను ఒకరోజు విడచి పెట్టుచు చేయింపవలయును. 

మూ! యదిపునరస్యాతిప్రవృద్ధాజ్నోర్హాదీ న్మ్భృమోన్మన్యే శిర స్యే 
వాభిసర్పతఃకాంక్సిత్, తతః స్నేహ స్వేదా భ్యామస్య శిర ఉపపాద్య 
విరేచయేదపామార్ల తళ్లు లాదినా శిరోవిశేచనేన 121 

అ॥ శితోగతములగ్యు కిములు మిక్కి_లివృద్ధినొంది శిరస్సునందే సంచరించు 
చున్నచో శిరస్సునవ స్నేహ స్వేదముల నాచరించి ఉత్త నేణిగింజలు మొదలగు శిరోవిశే 
చన ద్రవ్యములతో నస్యకర్మను చేయింపవలయును. 

కృమిరోగికి ఆహారవిధి. 

మూ॥య స్త ఏ ఫ్యాహార్యవిధిః (పకృతివిగూ తాయో కఃకృమిా 

కాల, సోను వ్యాఖ్యాస్య తే--మూపీకపర్టీం సమూలాగపి తానా 
నూహృత్య ఖజ్జశ శృదయి త్వా, ఉలూఖలే మోదయిత్వా వాణిభ్యాం 

పీఎయిత్యా రసం గృహ్లూయాత్ , తేనరసేన లొ హిత శాలితగ్ఞు లపిష్టం 

.సమాలోడ్య పూపలి క్యా కృత్యా వ ఘా మేప్య్లా రేవు వపాచ్య 

విక తె అలవణోపహి తాః కృమికొఫూయ భాతయికు ప్రాయచ్చేత్ ; 
అన నరం చాన్లు కాష్టైక ముదశ్వ్ ద్యా విపష్పల్యాదిపఖ్బవర్షసంసృృష్టంసల 
వణమనుపాయయేత్ ॥ అనేన కల్చేన మార్మ్క_వార్క_సహాచరసీప 
నిర్దణీ సుముఖ సుర సకు శేరకగణ్రేరకాల గూలక పర్టాసతనక ఫణిబ్దక 
వసలకుటజ సువ శ్నీరీ సంసానామన్యత ను సెత్తనెకార యమ్చూపలి కాక 
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లు! 

యేళ్చూపలికాః | స్యరసాం శై లేహిమేకైకళోద్వన్ష్యశః సర్వశోవా 
మధువిలులితాన్ పా్రాతరసన్నాయ పాతుం పియశ్చేత్ 128) 

అ॥ [కిములయొక్క_ (పకృతివిశూత ముకొరక చెప్పబడిన ఆహారవిధిని వివరించు 

చున్నాము. వేళ్ళు తీగలు మొదలెనవానితో కూడిన ఎలుక చెవి వెట్టును తీసికొనివచ్చి 

ముక్క_లుగనరికి రోటియందు నలియకొట్టి చేతులతోపిసికి రసమునుతీనీ ఆరసముతో 
ష్మరవరిబియ్య పుపిండినిక లిపి అప్పడములవ లెచేసీ పొగలేని నిషులమిచకాల్సి వాయు 

విడంగముల_తెలమును సెంధవలవణమును చేర్చి [కిమిరోగికి భటీంచుట కీయవలయును, 

పిమ్మట ప్రులికడుగునందుగాని మజ్జిగ యందుగాని పిప్పళ్ళు 'ముదలగు అయిదింటియొక్క 

చూర్షమును సెంధవలవణమును చేర్చి పానమును చేయింపవలయును. ఈ కల్పము 

ననుసరించియే గుంటగలగర జి లేడు ములుగోరింట కడిమి వావిలి ఎ| రావాల చెట్టు 

తులనీ గార గురిజ నల్లగ గర తెల్లగ గర నల్లఆవాల చెట్టు మరువము పొగడ కొడిసె 

పాల స్వర్గతీరి ఉత్త లేణి నేలవేము అందుగ ఉనీరిక కరకశెట్టు తానిచెట్టు వీనిలో 
దేనియుక్క_ స్వరసముతో నైనను అప్పడములను తయారుచేసి యీూయవలయును. పైన 
చెప్పబడనవానియొక్క_ స్వరసములలో ఒకటినిగాని రెండింటిని గాని అన్ని టిని గాని 

గహీంచి యందు లే నెనుక లిపి భుజింపకుండశున్న వానికి (పొతే 5కాలమునందు పానము 

నిమిత్త మోయవలయును. 

కృమిచోగికి చ" పధ ఇదూగములు. 

గా కిణిహీ కిరాతీతి క కసువహోమలక వారీ తకీవిభీతకసరచేషు కార 

వమూ॥ అభథాశ(కశ దాహృత్య మవాతి. కిలిఖుశే పిస్ గా 
ఎ జ్ర అ 9 

త ప కోవయితోదూఖలే మిదయిత్య్వాదృవది పునః సూమా గణి 
చూాన్లాని కారయి తా వడ జ్దకహాయేణ తీ)ఫలాకపాయేణ వొ౭ఒష్ట 

కృతో్టదశకృతో, వా౭.2 త వేసుపరిభావితాని థావయిత్యా దృషది 

పునః సూత్యూణి చూనాని కారయిత్యా నవేకలశే సమావాప్యాను 
గుప ంనిధాపయేత్ ; తేపాంతుఖలు చరార్షానాం పాణితలం చూర్జ్మం 

యావ ఎత, సంస; ద్యా సాధు మన్యేత తత్ మ్ బ్రేణ సంసృజ్య కృృమికోస్టాయ 

చేథుం యచ్చేత్ i241 

ఆ॥  గ్మరపుపెంటికలను సెద్దబల్లమీిదపరచి ఎండయంచెండించి రోటియందు 

దంచి రాతిమోద మెోత్తగనూరి వాయువిడంగక పాయమునందుగాని (తిఫలాక పొయము 
నందుగాని ఎనిమిది'లేక పదిమారులు బాగుగ భావన చేసి మరల రాతిమోద మె లృగచూర్జించి 
(కొ త్త పాత్రయందుంచి జాగత చేయవలయును. ఆచూర్లమును కర్ష (పమాణముగ గాని 
తగునట్టుగశాని (గ్రహించి తే నెతోకలిపి |క్రిమిరోగి కీయవలయును, 
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మూ! తవా భల్లాతక్యాన్యాహృళ్య కలక పమాళేన సంపో 

థ్య చ్నహభావితే దృశే కలశే సూత్మూశేకచ్చిదబక్నే గ్రదిరముప 

వెష్ట ర మృదావలి న్ సమావాప్యోడుపేన కిభాయ భూమా వాక ణ్ఞ౦ 

నిఖాతిస్య శ్నేహభావితమై ్యవాన్యస్య దృఢన్య కుమృస్యోపరి సమా 

రోప్య సమన్తాడ్డామమైరు పచిత్య దాహయేత్ ; స యడా జానీయాత్ 

సాధు దగ్గాని గోమయాని గలితన్నేహోని భల్లాతకాస్థనీకి. శత స్తం 

కుమృముద్దారయేత్ ; అధ తేస్మాద్ది (తీయాత్కునూ త్తం న్నేహమా 
1 Oo) 

దాయ విడజతణులచూ3;ః స్నే హో రమా కే ౪ (పకిసంసృృజ్య్యాత పెసర 
౧ డె దం లా యు రు స ఏ 

మహః స్థాపయి త్వా తతో౭సై స మా(తాంపయచ్చే త్పానాయ, 

"తేన సాధు ఏరిచ్య లే, విరి కస్య చానుపూర్వీ యథోకా॥వనవమేవ భద 

డారుసరళకాస్ట స్నేహానుపకల్ప్య్య పాతుం (పయచ్చేత్ , అనునాస 

యేజె నమనువానసశకాలే 1961 

 అ॥ జీడిగింజలను కలళపరిమితిగ (గహించి నలియకొట్టి చమురుతో మాగినట్లియు 

దృఢ మెనట్టియు ఆడుగుభొగమున సన్న నిరం|ఢ ములు వేయబడినట్టియు పాతయందు 

పోసి మూకడుతోమూసి అంతటనుచుట్టి మట్టిచే వూయవలయును. _ఈపాళఠరిను, 

చమురుతో మౌాగినట్లియు దృఢ మెనట్టియు భూ మియందు కంఠ పర్యంతే ము పాతబడి 

సట్టియు పాత్రమిద నుంచి అంతటను పిడకలను పేర్ని ప్రటముపెట్టవలయును. వీడక 

లన్ని యు బాగుగ కాలిపోయి జీడిగింజలనుండి చమురంతయు డిగినపిదప _పనున్న 

కండను తీసీ వేసి కిందికండ యందున్న చమురును (గహించి దానిలో 'సగముపరిమితి 

కల .వాయువిడంగ చూర్గమును కలిపి ఎండయం దొకరోజు పూ ర్విగనుంచి తగుపరిమితిగ 

పానమును చేయించినచో బాగుగ విశేచనములు అగును, విరేచనమ్ములె నపిదప జావలు 

'మొదలగువానియొక్క_ (క్రమమును. పూర్వమునందువ లె న చేయింపవలయును. దేవ 

దారు సరలజేవదారు వీనియుక్క_ . పుడకలనుండికూడ పూర్వమునందువ లె నే చమురును 

తీసి పొనమును చేయింపవలయును. అనువాసనవ స్టీకి అనుకూల్నమెన కాలమునందు 

దీనిచే అనువాసనవ స్తినికూడ చేయింపవచ్చును. 

మూ! అధ 'ఆహారి ఇతి (బూయాత్ శారదాన్న వాం స్తిలా 

నృవ్పుదువేతాన్ "తానా హృత్య సునిష్పూయ శొధయిత్యావిడ జ్ఞకపా 

య్ సుఖోస్టే నిర్యాపయేదాదోషగమనాత , గతదోపానభిసమాత్మ్యు 

సుపలూనా నృలూచ్య పునరేవ సునిష్వూయ శోధయిత్యావిడజ్లకపా 

యణ (తిస్స ప్త కృతః నుపభాషకాన్నావయిత్యా౭-2_తీ వే నోషయి 

లా 

మభ్యవధాయ ఏిడజ్లకపాొయెణ ముహురు ా గవసిఖ్బృన్ పాణిమ క్ష 
తో్యదూఖ లే సంతుద్య దృ్భషది పునః క్షణ వీష్ణానా్యరయి త్వా (దోణ్యా 
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నేవ మర్షయెత్ ; తసి స్టలు (వపీడ్యమానే య క్రెలముదియా త్తత్చా 

ణిభ్యాం పర్యాదాయ శుశాౌ దృథే కలశేసమాసిచ్యానుగు స్తం నిధా 
పయేత్ | అథ 'ఆహరి ఇతి (బూయాత్ --- తిల్వకోద్దాలక యోక్ష్యా 

బిబ్యమా తౌ) పిళ్లా. క్లక్షవి్టై విడజ్లకపాయేణ, తతొ ౬ రమా తె = ౧౧౫ ల డు 
శ్యామా, తివృత యోర5 రమాతే దస ద్రవన్ఫొ సరత ఒర్టమాతౌ 

G3 అవి నల 

చవ్యచ్మితకయోర3 ల్యేతం సమ్మారం వికజబకపాయస్యాఢకమా, కేణ 

(పతిసుసృజ్య తత మైల్యపస్టమావాస్య సర్వమాలా డ్య మహతి ప 

రోగ సమాసిచ్వాగ్నా వధి! శిత్య మహత్యాసనే సుఖోపవిష్షః సర్వతః 

స్నేహమనళోకోయన్న జ[సం మృద్వగ్నినా సాధ యేద్దర్యా క్రి సతత మాన 

ఘుట్టయన్ ; సయదా జానీయాద్విరమతి శబ్దః, (పశామ్యతి చ ఫేనః, 

(పసాదమాపద్య లే న్నేహో, యథా స్యం గన్దవర్ణరసోత్స త్తి, సం 

ష్షలి గాసి చేతిసకాల స్తస్యావకారణాయ, తీత స్సమశతీ ర్థంకీతీభూతే 
మహాతేశ వాససా పరిపూయ శుచౌా దృ కలే సమానీచ్య వీధా 
నేన విధా శ-కేన వృస్త్రపగునానచ్చాద్య సూ|తేణ సుబద్దం సుని 

గుప్పం నిధాపయేత్ | తతోఒ సె మాతాం (పయచ్చేత్పానాయ, 

"లేన సాధు విరిచ్య తే, నమ్యగపహృతదోవస్య చాస్యానుపూర్వీ య 

థోకా; తతశెృనమనువాసయుదనువాసనకాలే; వ తేనైవ చ పాక 
విధినా స వ్రపాతసీకరప్తాకోపాతకీ స్నే హోనుపకల్ప శ్రపాయయేత్సర్య 
వీ శేహిన వేశ్యుమాణః; "లేనాగదో భవతీతి 127i 

అ శరడ్భతువునందు ఫలించినట్రియు ఏర్యవంత మ్నులె నట్టియు నువ్వులను ర్రీఫ్సి 
కొనివచ్చి కుభపరచి కడిగి భానియందలిదోపముపోవువజుస గోరువెచ్చని వాయు 
విడంగక పాయమునం దుంచవలయును, దోషముపోయినపిమ్మట పొట్టునుతీనీ వేసీ 
మరల శుభపరచి కడిగి వాయువిడంగక సాయమునందు ఇరువదియొకమౌారులు భావన 
చేసీ ఎండయండెండించి రోటియందుదం-చి రాతిమిదమె కత్తీగనూరి పాాతయందుంచి 
వాయువిడంగ క సాయముతో మాటిమాటికితడు పుచు చేతులతో పిండవలయును. అట్లు 
పిండునపుడువచ్చిన తైలమును పరిశుభ్ర మెనట్టియు దృఢ మైనట్టి యు ప్మాతయందుంచి 
జాగతగనుంచవలయును. వాయువిడంగక సాయముతో మె _త్తీగనూరబడిన లాద్దుగ 
విరిగి వీనియొక్క_కల్క_మును రెండుపలములుగను, నల్ల తెగడ తెల్లతెగడ వీనియొక్కా 
క ల్క_మును . ఒకపలముగన్వు దంతి “పెద్దదంతి వీనియొక్క_ కోల్కు_మును అర్దపలముగను, 
చవ్యము చిత్రమూలము వీనియొక్క_ కల్క_మును పావృుపలముగను గహిరిచి ఆహకిపరి 
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మితీకల చాయువిడంగ కపషాయమునందు కలిపీ అందు పూర్యో క తెలమును (పస్థపకి 
మితిగ చేర్చి వీనినన్నిటిని కలిపి ెద్దపాశలాే పోని బృత్తేన ఆసనముహోదకూర్చుండి 
౫రిశుతో మాటిమాటికి (తిప్పుచు తరుచు చూచుచు నృుద్వగ్శ్ని చే ఈ_తెలమును కాచ 
వలయును, ఎక లమునంద లిభ ని నశించి నురుగత గి _నెర్జుల్యముకలిగి సరియగు గంధము 
నర్లము రసము ఏర్పడి కల్కు_మును వేళ్ళతో నలిపినరుడల మిక్కిలి మె త్తగగాని 
మిక్కిలి గట్టిగాాని యుండక వెళ్ళక అంటుకొ నకండనున్న ప్పుడు తీయ్యారెనట్టు 
తెలిసికొని దింపవలయును. -చల్లారినపీదప మంచివ, స ముత్రో ఒడియకట్టి పరిళుభరమె 
నటియు ద మెనటియు పూతీయందు పోనీ మూత పెటి తెల్లినిబట్లనుకప్పి | తాడుతో 
ర ల వా 6 89. mM © UU 

బాగుగకట్టి జాగతగ నుంచవలయును. పిమ్మట దినిని తగుపరిమితిగ నిచ్చినచో చాగుగ 

విరేచనము లగును. దోషములు బాగుగ హారింపబడినపీదప వూరమునందువ లెే 
పేయా(కమము నాచరింపవలయును, అనువాసనమున కరమైన కాలమునందు ఆను 
వాసనవ స్త్రీని చేయింపవలయును, ఆవాలు ఆవిసెగింజలు కానుగ వితులు వేదువీరగింజలు 
వీనియొక్క_ _తెలమునుగూడ పూర్వే రక విధి పకారముగ తయారుచేసి సమ _స్రవిషయము 
లను ఆలోచించి పానమును చేయింపవలయును. ఇట్టుచేసినచో రోగరహితుడగును, 

జే శ Ae వ వా _ హుూ॥ ఇ త్యత ద్వయ నాం చైహ్నపురీషసంభవానాఠి కృమిా 

గాం సముళ్ళానస్థానసంస్థానవర్సనామ పిభావచికిత్సితవి శేషా వ్యాఖ్యా 
తాః సామాన్యతః ॥ విశేవత స్త సలఎమాత్రమాస్థాపనాను వాసనాను 
లోమహరణ భూయిష్టం తేషోగహదేషు పునీవజానాం కృమోాణాంచికిత్రి 
త్రం కార్యం, మాతాధికం పున।శిరోవి రేచనవమనో పశమనభూయిషం 

స్ట తి 
తెపోవథేమ శవ్మజానాం కృమోణాంచికిత్సితం కార్యమితి; వష 

కమి ఘూ భేప జవిథిరనువ్యాఖ్యాతో భవతి! తమునుతివతాయణా 
స్వ హేతువర నే పయతితవ్యమ్ 1801 

జ్జ 

అ॥ ఇట్లు ననే సజ కీములయొక్క_ యు పురీపకి9 మల యొక్కయు పుట్టుక 
స్థానము స్వరూపము వర్షము నామము కృత్యములు చికిత్స వీనివిశేష ములు సామౌన్య 
ముగ చెప్పబడినవి. పెనవెప్పబడిన చికిత్సలలో పురీపజకృములకు ఆస్థాపనవస్టీ అను 
వాసనవ_స్టీ అనులోమనచికిత్స నీనిని పధానముగను ఇతరచికిత్సలను స్వల్పముగను 
చేయింపవలయును. (నే హృజకి] ములకు నస్యకర్మ వమనము శమనచికిక్స వీనిని (పథాన 
ముగను ఇతరచికిత్సలను స్వల్పముగను చేయింపవలయును. ఇట్లు (కిమిచికిత్స చెప్ప 
బడినది. ఈచికిత్సను ఆచరించుచు అవిపుట్టుటకు కల హేతువులను విడిచిసెట్ట్లనల యును. 

మూ! యధథోద్దేశ మేవవిదం క)మికోవ్పచికిత్సితం యథావదను 
వ్యాఖ్యాతం భవతీతి ॥81॥ 

అ॥ ఇట్లు (కిమిరోగచికిత్స తగువిభమున చెప్పబడినది, 
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వమూ॥! అపకర్తి ణమేవాచా కృమోణాం భేషజం స్మ ్రతేమ్। 

తతో విఘాతేః పికృళేర్నిదానస్య చ వర్గనమ్। అయమేవ వికా 
అత్య లి “రివ అధ ర్రా > రాణాం సర్వేపామవీ నిగా | విఢిర్భృప్ల స్ర్రైధా యో౭=_ యం 

కృమిానుద్దిశ్యకీ రితః॥ సంకోధనం సంశిమనం నిడానస్య చ నర్దనమ్। 
ఏతావద్భిపజా కార్యంరో గే రోగే యథావిధి p54 

అ॥ [కిములకు (పథమమున అపకర్ష ణమును పిమ్ముట ప౦కృతివిఘాతమును 
నిదానపరివర్జనమును చికిత్సలుగ నుండును. [కిములవ చెప్పబడిన శోధనము శమనము 
నిదాన పరివర్ణ్శనము ఆను నీమూడువిధ ములగు చికిత్సలు సమ _సవ్యాధులపను సామాన్య 
చికిత్సలుగ నుండును. వీనిని ఆయా వ్యాధులయందు తగువిధమున చేయింపవలయును, 

అధ్యాయసంగ)హము. 

మూ! వ్యా,తౌ పుకుషా cal భిషక్ సపయోజనా।వింశ 

తిః కృమయశ్న్చేపాం 'హుతాదిః సపకో గణః ॥ ఉకో వ్యాధిత : అశ వాలని వాల 

రూవీయీ ఏవానే పగమర్శి ణా 'శిమ్య సంబోధనార్భం చ వ్యాధపశమ 

నాయ చ 861 

ఇత్యగ్ని వేశకృ ల త్త) చరక ప్రతిసంస్క- తే విమానసజ్ఞ్థానె 

వా స్ట్రధతీమావీయం విమానం నామస ప్ర మోఒభధ్యాయః! 

అ॥ ఈ వ్యాధితరూపీయా ధ్యాయమునందు "రెండువిధములగు వ్యాధితరాపము 
కల పురుషులు, తెలిసికొనినట్టియు తెలినీకొ ననట్లి యు వెద్యులు  తెలినీకొనుటవలనను 
శెలిసికొనకపోవుటవలనను కలుగు (ప్రయోజనములు ఇరువదివిధములగు కింయులు, 
ఆ కిములయొక్క_ పుట్టుక మొదలగు ఏడువిషయములు వీనినిగురించి శిష్యులకు తెలియుట 
కును వ్యాధులుళమించుటకును చెప్పబడివది. 

ఇవ్విధంబున, (శ/పాదోపనామకకృష్ణమూ ర్వి శా న్మీ పణీకం బైన చరకదిపిక 
యనెడి చరక సంహీ'తావ్యాఖ్యానమునందు న్యాధిత రూపీయవిమానమ నెడు 

స్పమౌధ్యాయము సమౌ _ప్పము, 

— 9 ——~ 



అష్టమాధ్యాయము. 
sna name 

న్నా అథాతో రోగభివగ్గితీయం విమానం వ్యాఖ్యాస్యామః॥ 

అ॥ పిమ్మట రోగ ఖిపర్టితియవినోనమును చెప్పబోవుచు'న్నాము, 

మూ! బ్రతి హా సానా భగవానా తే “యః 121 

అ॥ ఆని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పెను. 

శాన్రులకుణము 

మూ॥ బుద్ధిమానాత్శనః కార్యగురు లాఘ వే కర్ళఫలమను 

బన్గం దేశ్టకాలొ చ విదిత్వా యు కిదర్శనా ద్భిమప్పుభూ మః శాస్త్ర 

మేవాదితః పనీశేత। వివిధాని హీ శాస్తాణి భిషజాం పిచరన్తి 

లో శకే;,తత)యన్మశ్యేత సుమహాద్య శ్షసిధీరపురుపాశే సేవితమర్థబహుల 
మాప ప్కజనపూజితం| త్రివిధ శిమ్య బుద్ధిహిత మపగతపునరు క్ర కృదోమనూల్షం 

సుపిణిత సూతృభామ్యసంగహ క మం స్వాధారమనవపతితశబ్దమరష్ట 

శబ్దం పుమ్క_లాభి వానం కమాగశతార్థ ర్థమర్భత క్ర (వినిశ్చయపిధానం 

నంగ తార్భ సంకు అవ కరజమా కు ప జోధ్రకం లవణవచ్చోదాహరణ 

వచ్చ తే మఖిప)ప బ్యే ఎత ఇాస్రుమ్ | శాతం హ్యూవరవిధమమల 

ఇ నెదిత్యస్త మో విధూయ పి కాశ్చయతి సర్వమ్॥॥ 

el. వైద్యుడుకాదలచిన బుస్థిమంతుడగు పురుషుడు తాను చేయబోవు కార్యము 

యొక్క [1పయాసా పయాసములను, ఫలమును, ఉ త్తరకాలఫలమును, తాను నివ 

సించుదేశమునుు తనవయస్సు మున్నగుకాలమును వాగుగ తెలిసికొని సరియగు ఉపప త్రి 
యున్నచో “మొదట శా స్త్రమునుగార్చి తెలిసిక్రొనవలయును, వైద్యులకు లోకము 

నందు అనేక శా (ప్త్రయులు కలవు. వానిలో ఏళ్యా స్త్రము గొస్పదిగను, కీ ర్తి కలదిగను3 
యోగ్యులగు పురుషుల చే సేవింపబడినదిగను, ఆశేశార్థములు కలదిగను, పూజ్యులచే 
'గారవింపపడినడిశ్ను, ఉత్కృష్టమథ్యమ అల్పబుద్ధులుక ల శిష్యులకు అనుకూల మైనది 

గను పునరుక్తి దోషములు శేనిదిగన్కు బుషులచే చెప్పబడినదిగను బాగుగ చెప్పబడిన 

నూత్రేములును వీవరములును సం్టగహములును కలదిగను, ఇత రగ9౦థ ములయొక్క_ 

సహాయము న పేక్షీంపనిదిగను, అపళబ్దములు లేనిదిగను, ఉచచ్చరించుటక కష్ట్రములేని 

కబ్దములుకలదిగను, 'సంపూర్ణముగ వివరింపబడినదిగను, పరిషాటిగస్ఫురించు అర్థము 
4 ? - జ కలదిగను, ఆర్థత _క్వయను నిక్సయించుటయే ప్రి ధానముక లదిగన్కు సరియైన ఆర్థిము 
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కలదిగన్కు సంకరములేని |పకరణములు కలదిగను, వెంటనే తెలియునదిగను, మంచి 

లక్షణములు కలదిగను, ఉదాహరణములతోహాడినదిగను నుండునో అట్టి శాస్త్రమును 

(గ్రహింపవలయును, నిర్మల మైన సూర్యుడు చీకటిని పోగొట్టి (పకాళమును కలుగ 

చేయునట్లు ఇట్టిశా సము సమ_స్టవిషయముల ను (పకాశింప చేయును. 

అచార్యలక్షణము. 

ము+! తతో౭న న్వరమాచార్యం పరీశేత | తద్యథా---పర్యవ 

దాతశు)తం పరిదృష్టకర్నాణం దక్షం దశ్నీణంకు చింజి్శగవా _స్తముప 

కరణవ_న్తం స ర్వెన్షియోపపన్నం పృకృతిజ్ఞం పృతిపత్సిజ్ఞా జ ముపస్మృత 

విద్యమఎవాజకతేమన సూయకమకోస సనం శ్లేసవమం శిష్య వత్సల 

మధ్యాప పకం౦ జ్ఞాపనసమర్థం చేతి; వవంగుణో హ్యీచార్యః సువ్నె్యత 

మా రవోమేస్టు ఇవ నస్యగుతై సు సుశిష్యమాళు వైద్యగుణై సంపా 

దయతి ॥4॥ 

ఆ|| పిమ్మట ఆచార్యునిగూర్చి తెలిసీికొనవల యును. కా స్తృమును పూర్తిగ 

అభ్యనించువట్టియు నమ _స్తకర్మలను చూచినట్రియు సమర్థ డై దెనట్రియు వయాస్వ భావము 

క లిగినట్రియు శు చిక లిగినట్టియు హా హా స్టకాళల్యముకలిగినట్టియు సమ స్ట 'సవె వై ద్యోపకరణము 

లతో కూడినట్టియు ఇం|దెయము అన్నియు క లిగినట్రియు ప్రకృతిని (పతిప శి తిని ఎరిగి 

నట్టియు ఇతరవిద్య బు 'తెలిసినట్రియు అవాంకారము అసూయ కోపము ఇవి లేనట్టియు 

Cy 

'కోస్ట్రములను సహించునట్టి యు" శిస్యుల యందు (పేమకలిగినట్టియు సరిగ చెప్పునట్రి యు 

బోధక తాళ క్రి కి కలిగినట్టియు గురువు సకాలమునందలి "మేఘము. యోగ్య మైన కే త్రయ 
నందలిసస్యమును ఫలవంతముగ చేయుకీతిని యోగ్యుడైన శివ్యుని వైద్యగుణములత్రో 
కూడినవానినిగ చేయును. క్ . 

మూ! తముపసృ త్యాఏరాధయిషురుపచ లేదగ్ని వచ్చ చేవ 
వచ్చ రాజవచ్చ పితృవచ్చ భర ఎ్రవచ్చాపిమ త్ర ః; శత స్త!త్పసాదా 

త్క్టత్స్నిం ఇ స్ర్రమధిగమ్య శాస్త్ర స్యదృథ తాయాఃు ఫఏధాన సౌష్ట 

వేఒ రస విజ్ఞాన వచనళకాచ భూయో భూయః పయ సేత సమ్యక్ | 

తతో స్త్వ వ్యాఖ్యాస్న_ న్త-- అధ్యయ నమ ధ్యాపన( లేద్యిద్యసం 

భాషా చేత్యునాయా: 161 

అ॥ అట్టిగుకువునుపొంది శు కూష చేయదలచి అ(పముక్తుడై ఆగుపవును అగ్నిని 
ఇ రెవ'లెను రాజునువ లెను తేం|డినివ లెను యజ మాళునివలెళు సేనింపవల 

ఖై 

2h స 

యును, షి కట జాన్లియొక్క_, ఆను గవహామువలన శా స్త్ర్కయునంతేను ఆః భ్యనించి అట్టి 
శా ప్ర్రయున దృఢథపషరచుకొనుటవను ఇకళ్లులవ చెప్పు సామస్థ్యముక లుసట టేనళ్సు, విశేష 
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జానము కొలుగుటకున్కు విషయములను విస్తరించి చెప్పు శ క్రి కలుగుటకను మిక్కిలి 
కీయత్నింపవలయును. అవిక లుగుటక అధ్యయనము అ ధ్యాపనము తద్విద్య'సం భాష 
అనునివి సాథనములుగ నుండును, 

అధ శ్రయనపిధి. 

మా త తాయమధ్యయ విధిః కల్యఃకృత క ణః పాతరు 
కై యాపవ్యూషం హొక్ఫ ఆస్వౌ2-2=.వశ్యక ముపస్స్ఫృకోో దకం చేవ 

గోజాావ్మాణగు రువృద్దసిద్దాచా ర్యభ్యో నమస్కృత్య సమే శుచా 
చే సుఖోపవిష్టో మనఃపురస్సరాభి ర్యాగ్భిః సూతీగమనుకా/మనః 

పునరావ ర 'యుద్భుద్ధ్యా సమ్యగనుపృవిశ్యా్థత త్తం స్వదోపహపరి 
హారపరదోవ. ప్రమాణా రం, ఏవంమధ్యందినే. పరా హై రాతె)చ 
శశ్వదపరిహాోపయ న్యధ్యయనమభ్య స్యే దిత్వ ధయనవిధిః 7|| 

అ॥ ఆరోగ్యవంతుడు? నుండి తదేక ధ్యానముకల వాడె పాతఃకాలమునగాని 
'తెల్లవారుజామునశాని నిద్రనుండిలేచి ఆవళ్యకకృృత్య ముల నాచరించి స్నానముచేసీ 
చేవతలు గోవులు (బాహ్మణులు గురువులు వృద్ధులు సెద్ధులు ఆచార్యులు వీరలకు నమ 

స్క_రించి సమముగను _పరిశ్నుభముగను నున్న (పదేశమునందు సుఖముగకూర్చుండి 
పరిపూర్షమనస్సుతోకూడిన వాక్క_లతో సూత్రములను ఉ-చ్చరించుచు బుద్ధిచే అర్థ 
మును సరిగ అవ్శగాపహానచేసీకొనుచు తన అధ్యయనమునందలి దోషములను పోగొట్టు 
కొనుటకును ఇతరులదోషములను తెలినీకొనుటకును తరుచు ఆవ _ర్హనమును చేయవల 

యును. ఇట్లు మధ్యాహ్నమునందును అప రాజ్ఞామునందును రా్మాతీయందును ఎల్లప్పుడు 
విశువసండ అధ్యయన మును చేయవలయును, 

అధ్యా పనవిథి. 

సమూ! అథాధ్యాపనవిధిః- అధ్యాపనే క్ర థరే బుద్దిరా చార్య ః 

శిష్య మేవాదితః పరీశ్నేత। తేద ఛా-|పశా _నమార్య పకృతిమకు[ దడ 
కర్హాణమృజుచతురు శ్రఖనాసావంశం తనురక విశ్చదజివ్యామవికృత దన 

పృమమిణ్మిణం ధృతమ నమనహాజ్యు తం 'మేధావినం వితర్క-స్న్మ అతి 
® Pee = 

సంపస్నముదారస త్త సం తద్విన్యకులజమథ వాత ద్విద్యవృ త్తం తత్తు (భి 

సీ వేశ కమవ్యజ్లమ వ్యాప న్నే న్ల్రోయం నిభృదమనుద్ధత వేప మవ్యసనిన 
మర్ధత త్త (భావకమకిోపనం కీలక చాచారానురాగదాక్య పొదథ్నీ 

శ్య్థపపన్నమధ్యయనాభి కామమర్ధ ఏజ్ఞానె కోర దర్శనే చానన్య కార్య 
మలుఖమనలసంసర్యభూతే హతే వీణమాచార్య సర్యానుళ్ళాప్రతి ప త్రి 

కరమనుర క మేనంగుణస ము దితమ వ్యాప్య మేవాహాంః | 
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అ॥ ఆధ్యాపనమునందు (విద్య చెప్పుట యందు ఆఫు పొయమయుకల గురువు 

తొలుత  శిహ్స్షని పరక ంపనల యును, శాంత స్వ భావము క లిగినట్టియు (శెష్ట మై మిన 

(వకృతి కలిగినట్టియు నీచకృత్యముల నాచరింపనట్టియు సరిగనున్న -సేత్రములును 
స్త్ ముఖమును నాసిక్ యు న. పలునదగను ఎర్రేగను స్వచ్చముగ ను నున్న నాలుక 

క్ి నట్ట్యు వికృతినా ంధని దంతములును పెదవులును క లిగినట్టియు న _తలేవండగ 

మౌ ట్రాదునట్టియు ధారణళ క్తి కలిగినట్టి యు అహంకారము లేసట్టియు మేధావంతుె EE 
శిరయయు విముర్శనజ్ఞానమును జాపకళ* క్స్ యు క లీగినట్టియు ఉదార మెన బుదిక' బిగి ల షూ షా థి 
నట్రియు వెద్యవిద్యక ల వంశమునందు పుట్టినవాడు? గాని బేద్యవృ ట్ర తిని చేయుచున్న 
బాడుగ శాని యున్న ట్రీయు త త్త మును 'తెలినికొనుటయందు పట్టుదల కలిగినట్టి యు 

సమ స్టేం దై: యములతోో కూడినట్టియు. విక్ళతికొందని యిం ద్రైయములు కలిగినట్టియు 
వినయముక లిగినట్టే యు ఆన నవసరమను వేషములు లేసట్టియు వ్యసనములు లే నట్టి టియు. అర్థ 

ములు -కలిసికొనుటయందు అభి ప్రాయముక లిగినట్టి యు కోపము లేనట్టియు ముంచినడన డీ 

సదత్వము ఆచారము అనురాగము సామర్థ వము దయాస్వ భావము పీనితో కూడినట్టియు: 

అధ్యయనము చేయుటయందు కోరికగలిగినట్టియు విషయములను తెలిసీకొనునప్పుడును 
సమ పరం ను చూచునప్పుడును ఇతర ధ్యానము లేనట్టియు లుబ్దుడు కానట్టి యు సోమరి 

తనము లేని టీ టియు సర్వభూత ములయెక మలుముకోరు సనట్టియు గురువుచే చెప్పబడిన" 

వాని నన్ని ట్స్ ఆచరించునట్టియు ఈ; పేను కలిగినట్టియు శిష్యుడు అధ్యాపనమునకు 
అర్హ సుగ నుండును. 

మూ! ఏనం ధమధయనార్భ మువస్థి మారిరాధ యిషుమా- 

dn నుభాపేక._ఆఫోద౫ మునేశుక్ష పత్ని ప్రే సె2 హాని తిహ్య 

హ స్వశ్రివణాశ్యయుజామస్య గ మేన నత తం యూగముపగతే భగ, 
వఖెకళిని కాల్యాణే కల్యా లేచ కరణే మె తేముహానే ముణ్ణః సన్నాతేః 

కృతో పవాసః కషూయవ(స్తుసంఏతః సమిధో౬గ్ని మాబ్యముపలేపన 

మువకుమ్భూంశ్చ గ్ న్షవాస్తి మాల్యచామ, పదీపహిరణ్య హేమరజ 3 

మణిముక్తాబి దుమడెే మపరిధికళలాజస గ్ర ర పాశుతాంక్చ ళఈక్లాంశ్చ 
సుమనసో గ )థి తాగ్రథి తాంశ్చ మేధ్యాంశ్చ భమ్యూన్ గన్డాంశ్చు 

ఘృష్థానాదా యోపతిష్ట నేతి; అథ సో౭_పీ తధా కుర్యాత్. 18 
అ॥ పూర్వమునందు చెప్పబడిన గుణముల తోకా డికట్టి యు శు కూప చేయుచు 

అధ్యయనముచేయునిమి త్త తము వచ్చినట్టియు శిష్యునిగూూర్చి రును ఈ కిందివిధ మున 
చెప్పవలయును. ఉ ల్తేరాయణమునందు శుక్ల పక్నమునందు. (పళ స్త స్తమైన తిథియందు 
పుష్యమి వాస స్థ శ్రవణము అశ్విని వీనిలో 'జేనితో-నెనను కలిసీ చంద్రుడు శుభ పదు 
డుగనున్న సమయమునందు కుభకరణమునందు మిత్రచేవతాక వె మెనముహూా _రృమునందు 
తంరకర్మను చేయించుకొని స్నానమునుజేసీ ఊపవాసమువేసి శాపాయవ్యస్త్రములను 
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ధరించి సమిధలు అగ్ని హాగ్ తము ఘృత ము లేపన ద్రవ్వములు జలపాతలు సుగంధ 
(దశ్వములు పుష్పమౌలలు హారములు దీపము బరగాము బంగారు పతీమ. వెండి 
నుణులు ముత్వ్యే ములు పగడములు పట్టువృ స్త్ర ము దండము దర్భలు లాలు ఆవాలు 
అవతలు కూర్చబడ్నట్టి గాని కూ ర్చుబడ నట్టిగాని తెల్లని పుష్పములు మేగ్యములగుభ క్యు 
ములు అరుగతీయబడిన గంధములు వీనిని తీసికొనిరమ్ము అని చెప్పవలయును, శిష్ముడు 
అట్టు కేయవలయును. (గ 

మూ! తముపస్థితమాజ్ఞాయ సమే శుచా చేశే పా క్పవశే 

యోాదశేనోపలి పం కుశా వీ రం సుపవెహితం పరిధిభిశ్చతు శం య ఎవి జాజి కిం 
(ఎ థో కృచన్లనోదక కుమ్మ మేమ హేమహిరణ్య రజతమణిముకావి దువూల 

జ్యృతం మేధ్యభయ్యగ న్హకుక్షపుష్పలాజస ర పాక్షుణోపకోభితం క 
త్వాం తత్ర పాలాళీబి రై ౫ దీఫిరాదుమ్చురీబిరా దుకీబిర్యా సమిద్భిర 
గ్నీముపసమాధాయ (పాజ్బుఖః శుచిరధ్యయసవిధిమనువిధాయ 
నమధుసర్చిర్భా రం ,తి,స్ప్రిర్టుహు యాదగ్ని మాశీఃసంపాయు కర్న న 
|రృహ్మణమగ్నిం ధన్వం న్నరిం _పజాపతిమశ్వీనావి న మృపి.౦శ్చు సూ 
త)కారానభిమ న్న ్వయమాణః పూర్యం స్వా హెతి! శిమ్య కే ప నమనా( 
బభేత, హుత్యా చ (పభక్షీణమన్ని మనుపరి కామే క్; తచో2_నుప 
ర్మిక మ్య (న'వ్మాణాన్.. స్త్వ వాచయెత్ , భిషజశ్నాభి పూ జై 

అ॥  అట్లిపరికరములతో శిమ్యుడువచ్చినపిదప్న: సమాన మెనట్టియు శుభ మె 
నట్టియు | పదేశమునందు తూర్పు భాగమునగాని ఊ ల్తర భౌగమున-గాని నాలుగుమూరలు 
పరిమాణముక లిగినట్రియు నాలుగుకోణములు కలిగినట్రియు వేదికను నిర్మించి దానిమోద 
గోమయముకలినీననీటితో అలికి దర లనుపర-ది పలాశాదిదందములను నాలుగు వె పుల 
యందును ఉంచి పూర్వమునందు చెప్పబడిన మం-చిగంథ ము జలపాత పట్టువ స్త్రము 
బంగారు! పతిమ బంగారము వెండి మణులు ముత్యములు "పగడములు మేధ్యములగు 
భత్యృములు సుగంధ (ద్రవ్యములు . తెల్లని పుష్పములు పేలాలు ఆవాలు ఆత్సృతలు వీవితో 
అలంకరించి మోదుగ గార మేడి ఇప్ప వీనిలో దేనియొక్క_సమిధల చేనెనను అగ్నిని 
(పతిష్టించి శుచియె తూర్చుముఖిముగనుండి గురువు ఆభ న్రయోనవిధిననుపరించి, ఆశీర్వాద 
యు_క్రములగు మంత్రములతో (బ్రహ్మను అగ్నిని థన్వంతరిని దత పజాపతిని అశ్వినీ 
దేవశలను టేవేందదుని సూ, లే కారులగుబుషులను “స్వాహా” అని ఆహ్వానించుచు తేనె 
నెయ్యి వీనితో మూ డేసీ సారులు ఆగ్ని యందు హోేమమును చేయవలయును, గురువ్రునను 
సరించి శిష్యుడుకూడ హోమమును చేయవలయును, హోమము వేసీనపవిదప అగ్నికి (పద 
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కీరామును చేయవలయును. ,పీదప | బాహ్మణుల చే ఆశీర్వాదములనొంది వైద్యులను 

వూజింపవలయును. న 

మూ! అ కెనమగ్నిసకాశే (బావాణసకాశే. భివక్సకాశే 
చానుకిప్యాత్ -|బహ్మచారిణాశ ౭ శుధారిణా౭. సత్వ వాడినా౭ మాం 

9 ॥ చే ఎ 

సాచేన మే వ్వ సేవినా నిర్శత్సనేశాశ స్త్రధారిణా చ భవితవ్యం, న చ 

"జే మద్య చ ౫ త్కిం చిదకార్యం సాద్య న్యత) రాజద్వి ప్రై త్పాణహరా 
ద్విపులావధ ర్భా కదన ర్రసంప్రయు క్రాద్యా౭ప్యర్థాత్ , మదర్భకౌన 

మ(త్పధానేన మదథినేన మృత్పియహితానువర్తినా చ శశ్యద్భ 
బర్త మ క ద ధోంం ఏితవ్యం వ్యుతవద్దాసవద స్థివచ్ ఎప చరతొ౬నువ స్తవ ్ యఒ హమను 

త్పు శేనావహి కనానన్యమనసా విసీతేనా వేత్యుకారిణాఒన సూయ శేన 

న చానభ్యనుజ్ఞుతెన పవిచరితవ్యం, అనుజ్జా తేన (పపజరితా 
పూర్వం గుర్వర్హి పాన్వాహరణే యణథాశ్ల క్కి [పయతితవ్యం, శర త్త 
సిదిమ రసీదిం యకోలాభం (వేత్య చ స్య రమిళ్చతా తంయా 

థి ఇ ఢు ~ యిల ఏ 
గో యావ్శాణమాచా కృత్యా సర్వవాణభృాతాం శరా ”సితవ్య 
మవారహరు తి షతా చోపవిశతా చ, సర్వాత్మనా చాతు రాణానూా 

రోశ్యే |పయతిత వ్యం, జీవిత పేతోరవీ బాతు రేభ్యో నాభిదోస్ధ 
వ్యతి, మనసాఒవీచ పర్మస్ర్రీయా నాభిగమనీయా స ఛా సర్వమేవ 

పరస్యం, నిభ ఫలే వేషపరిచ్చ దేన భవితవ్యమళె "కైనాపా వేనాపాప 
అద అక _ దక జ న్ను ర ఇ . 

కాలవిచారిణా స్మృతిమతా  జ్ఞానోశానోపకరణసంపత్సు నిత్యం 
యత్నవతా, నచ కదాచి దాజద్విష్రానాం రాజ ద్వేషిణాం న 
మహాజనద్విష్టానాం మహాజన బ్యేపి.ణాం వా2స్యాపధమనవిధాత 
వ్యం తేధం స గ్వేపామత్య గ్థవికృత దుష్టదు ఖశీలాచారోపచారాణా 

మనపవాద పతీకారాణాం ముమూూర్లూ ణాఆ చ తశ వాసంనిహి కేశ 

రాణాం తే గౌమనధ్యకాణాం వా, నచకదాచిత్ ్రీద_త్తీమామిష 
మాదాతవ్యమననుజ్ఞాతం భరా2 థవాఒధ్య వేణ. ఆతురకుఅం 

చానుపివిశ్లతాత(యా విది శేనానుమత | పవేసినా సార్ధం పృరుషేణ 
సుసంపీ తేనా వాక్ళికసా స 3 ఎతిముశా నిమి తేనా వేమ్యూ వేశ్యమనసా 
నరంమాచ బుదా( సము; పవేవ ©, 'అను, ప [ చరళతా బుద్ధ్యా సమ్యగను( ప వెష్టంవ్యఆ, అను(పవ్జ్య్య చ 
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వాజ్బనో బుద్దీస్టి] యాణిన క్యచిత్స  /ణిథాతవ్యాన్యన్య(త్రాతురాదాతు 

రోపకారాగ్థాద్యా౭- తుర కే తమ స్వేషు వాభావేవు ,  నవాతురకు 

పివృ తృ యా బహార్ని శ్వారయిత వ్యాః, హసితం చాయుపు? 

పమాణమాశు కస్య నవం న్లయితవ్యంజానతా౭వీ వ్స్ తత9యతో ౧చ్య 

మానమాన నతుర స్యాన్యస్య వొ౭ ప్యుపఘాతాయ సంపద్య లే, జ్జానవ 

'తొ౭పీచ న నాత్యర్థమాక్మకో జ్ఞ జానే వి వికల్గితవ్యం, ఆప్తాదపి వహి వికచ్చ మా 

నాదత్యర్థముద్విజ_న్త న వ్ట్నేశే! 1| 1 
అ పిమ్మట ఆగ్ని (బాహ్మణులు వెద్యులు వీరిసమక్షమున గురువు శిష్యుని 

ఈ కిందివిధ మున అనుశానీంపవలయును. (బహ్ముచారివిగ ను మాసములు మొదలగువానిని 

ధరింపనివాడవుగను నిజమును పలుక వాడవుగను మొం'ససమును తిననివాడవుగను శు; భో 
మెన పదార్థములను భుజించువాడవుగను మాత్సర్యము "లేనివాడవుగను శ స్త్ర ములను 

ధరింపనివాడనుగను నుండవలయును. రాజద్వేపమును (పాణహానియు అధర్జుమును 

అనర్థక మును కలుగు సమయములయందుగాక  ఇతరసమయములయందు కృత్యముల 

నన్నిటిని నాఆజ్ఞ ననుసరించి ఆచరింపవలయును. నాకు నయుడనుగను “నేనే (పథాన 
ముగ కలవాడవీగను నాకు అథధీనుడవుగను నాకు (పీయములును హీతీములును నగు 
వానిని ఆచరించువాడవుగను నుండవలయును. పుతుడువ లెను చాసుడున లెను యాచ 

శుడువలెను నన్ను సేవించుదుండవలయును. ఊఉ చేకములేని వాడవుగను ఆపమత్తుడవు 

గను తే దేక ధ్యానము కలవాడవుగను న్యముడనవుగను ఆలో-చించి చేయువాడవుగను 

అసూయలేని వాడవుగను నుండవలయును. నాఆజ లేని'బే (చికిత్సయంద్వు (పవ ర్శింప 
కూడదు, నాయొక్క ఆజ్ఞను అనుసరించి (వర్త్ లేంచునపు పుడు ముందుగ గురుదకీణను 

సంపాదించుటకు శక్ష్యనుసారముగ (పయత్నింపవలయును. కర్మల యొక్క సద్ధిని 
ధనమును కీర్తిని ఇవహాసౌఖ్యమును స్వర్దసాఖ్యమును పొందదలచిన నీవు నోవులోము 
(బాహ్మణులను (పథానముగ నెంచి సమస వాణులయొక్క_యు సుఖమును, కూర్చొని 
యున్న పుడును నిలబడియున్న పుడును ఎల్ల పడును కోరవలయును., రోగులయొక 

ఆరోగ్యముకొరకు సన్వవిధ ముల _పయత్నింసవలయును. తేన జీవనము నిమి _ల్హేముకూడ 

ల్ సంకు (దోహమును చేయకూడదు. _వరృష్త్రీ లను పరభనమును మనస్సుసందుగూడ 

సేకీ ంపగూడదు, ఆడంబరము లేని. వేషమును కలిగియుండవలయును. మద్యామును 

ప్రచారము  చేయనివాడువుగను పాపరహపితుడవుగను పాపాత్ములతో సవావాసము 
వేయని వాడవుగను మృదువులును స్వచ్చృములును ధర్మయు క్షములును (ేస్ట్రములును 

సత్యములును సుఖకరములును హీతములును మితీములాను నగు వాక్యములను పలుక 

వాడవుగను బేశకాలములను ఆలోచించువాడవుగను బాపకముంచుకొనువాడవుగను 

జ్ఞ నమును కలుగ జేయు 'విషయములకొరకు (పయత్నించువాడవుగను నుండనలయును. 

రాజుచే 'ద్వేషింపబడినవారలకును రాజాను 'భ్వేసించు వారలకును గొప్ప 

వారిచే 'ద్వేషింపబడినవారలకును గొప్పవారిని 'ద్వేపించువారలకను ఇెడునడవడియ్ము 
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దుష్రాభారములును దుఃఖక రకృత్యములును కలవారలకను అపవాదములను మరలించు 

కొస్నవారలకును చచ్చుటక సీద్ధముగనున్న వార లకును భ ర్రగాని యజమౌనిగాని 

సమిపమునలేని | స్తీలకును కెపిధమును ఇయ్యకూడదు. భ_ర్తయొక్కా_ గాని యజమా 
నునియొక్క_ గాని ఆజ్ఞ శేనిజే స్తీ , చేనియ్యబడిన మాంసమును పుచ్చుకొనకూడదు. నీవు 
రోగియొక్క గృహములోనికి మంచచివ్యస్తృములను ధరించి న్మముడ్నవై జ్ఞాపకముకల 

న యే ్ 

వాడవై సావధానముగనుండి మనస్సుతోడను బుద్ధితో డను సమస్తమును ఆలోచిం 
చుచ్చు. తెలిసినట్టియు. ఆ౭గీకరికపబడిన |పచేకము కరిగినట్రైయయు పురుషునితోగూడ 

(పజేశింపవలయును. | ఫ వేళంచినపిదప రోగీయందును రోగికి చేయు ఉఊపకారమునందును 
గాక. రోగ్గిసంబంధవగు ఇకరవిషయములయందుగాని మరియొక విషయములయిందు 

"గాని నీయొక్క వాక్కు మనస్సు బుద్ది ఇం దియములు వీనిని పోనియ్యకూడదు. రోగి 
యొక్క గృహ సంబంధ మగు వీషయీములను ఇతరులకు వెల్లడి చేయకూడదు. రోగి 

యొక్క_ ఆయు: పమాణము తక్కు_వగ నున్నదని తెలిసినను చెప్పకూడదు. చెప్పినచో 
రోగికిగాని ఇతరులవగాని హాని కలుగవచ్చును. గరముకలవానిని ఆ పులుకూడ 
నిండించెదరు గావున జ్ఞనవంతుడవైనను నీజ్ఞానమువిషయ మై గరింంపగూడదు.. 

మూ! నచెన హ్య నీసుతరామాయు లేద్య పారం, తస్మా 
దపంమ త; శశ్వవభి యోగమస్నిన్ గచ్చేత్ ఏతచ్చ కార్యం, ఏవం 

వ్ Cr] 

భూయశ్న వృ త సౌష్టవమను నూయశతా పశేభ్యో = ప్యాగమయిత 
09, క క న అవా గరం లా దిమ వ్య 3 తోనె హీలోకో బుద్దమతామాణా § నతు బుద్ది 

తాం. అతశ్చానిసమి త బుద్గిమకా_ మతా స్యాపి ధన్యం యశ్లస్య 
7 గ న్ 

మాయుష్యం పౌస్టికం . లౌక్యమభ్యుపదిశతో వచః శోంతవ్యమను 
విధాత వ్యం చేతి! అతః పఎమివం (జూ యాత్ -దేన తాన్ని ద్విజాతిగుకు 

వృద్ధసిదావా ర్వేషు లే నిత్సం సమ్నగం రితేవ్వం. తేషు తేసమ. లిధై టై సామి గు సర గ స్వ uu ఫ్రీ ర్స "లే సో 
ర సవం వనన జ క్ష _రమానస్మాయమగ్ని ఃసర్వగన్టరసరత్న బీజాని యరి'తాశ్వ కొవతాః 

శివాయ స్యుః, అతో ఒన్నథావరృమానస్యాళివాయేతి, వవం బువతి 
Wa 

చాచా శ్రే శిష్య స్త ేతిబూంయాత్ ; తధ్యఫోప దేశం చ కుర్యన్న 
ధ్యాప్యో శైయః, అతో౭న్యథా త్వనధ్యాప్వః; అధ్యాప్యమధ్యాప 
యన్ హ్యాచాగ్యో యథో 3 క్పాధ్యాపనఫలై ర్యోగమాప్నో త్య నె 
శ్చానుశ్తైః . శేయస్మ_రైర్లుణెః శవ్యమా త్మానం చ యున క్రి; REE మ ఎ 

ఇగ్యు కావధ్యయనాధ్యాపనవిఫీ యథావత్ ॥131 
ఆ॥ ఆయుర్వేద శా స్తృమునక అంతము లేదు. కావున అపమత్తుడ వె దీనివిష య మై యొల్ల పుడును ప్ర్పియత్నేము చేయవలయును, పూర్వమునందు చెప్పపిడిన ప్రకా 

రముగ ఆచరించుచు అనూయలేనివాడ చై ఇతరులనుండికూడ కా స విషయములను నాని తెలినీకొనవలయును. నమ స్త్వమెనలోకమును బుద్ధనుంతులకు గురువుగా (ఈ పదేశించ్చున 
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దిగ) నుండును. బుద్ధిహానులక శతువుగ నుండును. బుద్ధిమంతుడగు మనుజుడు 
(శేయస్క_రమెనట్టియు. యళస్కర_మెనట్టియు ఆయుర్వర్ధక _మెనట్టియు పీతకర 
మెనట్రియు లోక సంమతే మెనట్లియు వాక్యములను శతుంవునుండికూడ విని ఆలో 
a= 606 యా 

చించి ఆచరింపవలయును. 'బేనతలు ఆగ్ని బాహ్మణులు గురువులు వృద్ధులు సెద్ధులు 
అచార్యులు వీరలకు అనుకూలము (ప్రవ ర్తింపవలయును ,.అట్లు| పవ ర్తి ంచినచో అగ్ని యు 

సమ_స్థగంథములును రసములును రత్నములును బీజములును “పెన చెప్పబడినదేవతలు 
ఆటు య 

మొదలగుబారును నీకు శుభమును కలిగించెదరు. సరిగ (ప్రవ రింపవన్నచో చెడుగును 
కలిగించెదరు. గురువు ఇట్టు చెప్పగచే శిష్యుడు అశేయని ఆంగీకరింపవలయును. 
గరువు చెప్పిన ప్రకారముగ నాచరించు శిష్యునికే విద్యను చెప్పవలయును. అట్టు ఆచ 
డింపని శిష్యునకు చెప్పకూడదు, అధ్యాపనార్దు డైన శిష్యునికి విద్యను చెప్పి నగురువు, 
అధ్యాపనమువలనక లుగు ఫలితములను పొందును. మరియు శిష్యుడును తానును ఇతర 

విధములై నట్టియు |శేయస్క_రములై నట్రియు గుణములను పొందుదురు. ఇట్లు ఆధ్యయ 
నాధ్యాపన విధులు చెప్పబడినవి. 

త ద్యిద్య సంభా పావిధి, 

మూ అధ్య యనా ధ్యా పనవిధివత్సంభాపావిధిముత ఊర్ణ్యం 

వ్యాఖ్యాస్యామః భిషక్ భిషజాసవహాసంభాపేత, తద్విద్యనంభాపా 
హా జ్ఞానాఖి యోగసంహర్ష కరీ భవతి, వె శారద్య మపి చాభినిర్గ_ర్థ 

యకి, వచ వశ కిమపి వాధ తే, యశ శ్చాభిదిపయతి, పూర్వళు కే చ 

సంబేహవత. పునః శ్రవణాత్ సంచేహమపకర్ష యతి, శు) లేదా సం 
దేహవత' క్టీభూ యో౭2_ ధ్యవ సాయమభినిర్య రృయతి, అశుుతమవి చ 

కంచిదర్థం శ్రోఫత)విపయనూపాదయతి, యచ్చాణార్యః శిప్యా యద్దీ 
శుళూవవే పిసన్న ఃకమేణేపదిశ్లతి సహా్యాభిమతమాజాతం తత (నం పృసన్నఃక)మేణి పదిశ్లతి గుహ్యాభినుతమ్యజాతం తత్స 
రస్పశేణ సవాజల్పన్ వీక్లోవ విజిగీషురావా సంవార్దాత్ , తసా a 
ద్విద్య సంభాషామభిప్రశంస న్ని కుళలాః॥ ద్వివిధా తుఖలు తిద్యిద్య 

సంభాహా భవతి--సంవాయసం భాషపా:ః, విగ్భహ్యా సంభాపా చేతి 115 

అ॥ అభ్యయనాధ్యాపన విఘలనువ లె తద్విద్య సం ఫా సావిధిని చెప్ప బోవు 

చున్నాము. వై.న్యుడు వైద్యునితో సంభాషణమును చేయవలయును, అట్టు నంభా 
పషించుటవలన జూనమునిషయ మె పట్టుదలయు సరము కలుగును. పాండత్యము వృద్ధి 

Gy థి 
నొందును. వాక్సటుతేషము కలుగును. యశస్సు (పకాళించును, వూర్వమునందు చదివిన 
విద్యలోని సందేహములు పోవును. సంబేహములు లేనిచో నిళ్సయజానము అభివృద్ది 
నొందును. విననివిషయ ములనుగగూడ కొన్నింటిని తెలిసికొనవచ్చును శిష్యునియుక్ళో” 
క కూప చే (ప్రసన్నుడైన .గుకువు క౦ిముముగ ఉపదేశించిన రహస్యములగు విషయము 
ఇన్ను పరస్సరము వాదించునపుడు పాండిశ్యముచే జయింపదల చినవాడు _ స్పర్ధవలన 



1§2 చరక సంహిత. 

బయలుపరచును. అందువలన పండితులు తద్విద్యస సంభాషను (పళ స్త స్తమెనదానినిగ 

తలంచుచున్నారు. ఆ తద్విద్యసం భషసంధా య సంభెహప యనియు విగ్భహ్య 

సంభొప యనియు గెండువిధములుగ నుండును, 

సంధాయసంభాొష, 

మూ! తత్ర) జ్ఞానవిజ్ఞానవచనప్రకివ చనశ క్కిసంపన్నే నాకోప 

శేనానుపన ౪ ృతవ'జ్యేనా నసూయ శేనాననయకోవి దే కేశ వ్ మేణ 
(వియసంభాపణేన చ సవా సంధాయ సంభాపా విధీయతే | తథావి. 

ఖే సవా కథయన్విశ9బ్బః కథయేత్ . పృచ్చేదపిచవిశబ్బః, పృచ్చ శే 
శై నిక) భాయ య పశేదమర్ధం (జూూయాత్. , నచ నిగహభయాదు 

నా నిగృహ్య చై చినం న హృ ప్యేన్నచ ప శేషము వికష్టైత, నచ 

మాహాటేకా నగాహీ స్యాత్, న ఇావిదితమర్థమనువర్థ యేత్ ; 

సవ్యుక్చానునయెనానునయేచ్చ. అనునయే తత) ఇావహితః స్యాది 

త్యనులోవాసంభాపావిధిః 1161 

అః జానము విజానము వాక్సటుత్వము స సమా ధానళ క్తి క్ర ఇవిక లిగినట్టియు కోపము 

శేనట్టియు వేద్యలను మర చిపోనట్టియు ఆసూయ లేనట్టియు "న్మమతకలిగినట్రియు కష్టము 
లను ' సహించునట్టియు (పీయముగ మొట్లాడునట్టియు పురుషునితో కలిసీ సంభాషణ 
చేయవలయును. “అట్టివానితో విశ్వాసముగ సంభాషణ చేయవలయును. మరియు 
విశ్వాసముతో నడుగ వలయును. విశ్వాసముతో నడిగినప్పుడు విషయమును. విశదముగ 
జెప్పవలయును. జయించునని భయపడవలద్కుు జయించితినని సంత్తోషింపవలదు. ఇళ్ల 

రులయొద్ద చెప్పకూడదు. వాదించుసమయమున మోపహామునుపొంది స్వల్పవిషయమును 

మాతం మే (గహింపకూడదు. (పతివాదికి తెలియని విషయమును వాదింపకూడదు. 

న్మమతేగను సావథానముగను సంభాషణ చేయవలయును. ఇట్టు అనులోమసం భాషా 
(సి ధాయసం భాసా విధి చెప్పబడినది. 

పగృవ్యాసంభ" వ. 

మూ! ౨త ఊర ర్ట్వమిత రేణ సహ విగృవ్యా సంభాషాయాం 

జల్సేణ్ శయసా యోసమాత్మనః పవన్; పొ గవ శ జల్పాజ్జె 

ల్పాన్నరం పళావరా నరం పరిషద్వ్య శేపాంక్చ సమ్యక్సరీ' శీత, సమ్యక్ 

పీ,శ్షా హి బుద్స్ మకాం  కార్యపివ్యే త్రి ) నివృతి తీ కాలా శంశతి, తస్యాత్ప్స 

రీతూ మని పశ్ఞంస ని కుశలా:; పరీక్షమాణస్తు ఖలు పనావరా ౫ స్ప 
మిమాజ్ఞః కొగుణాన్ (శేయస్క-రాన్ దోమవతశ్చ పరీ కే తసమ్యక్ 
తద్యభా-| శ్రుతం విజ్ఞానం ఢారణ? [పజీభావం. వఛనశ్ట శక్తి రిత్యేన్ | తా 
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గుణాన్ శేేయస్మ-రానాహాః; ఇమౌాన్చునద్టోపవత:, తద్యథా---- 

ఫోపనత్యమవె శారద్యం రుత్వేముధారణత్వ మనవహితత్వమితి। వతా 
న్హ్వయానవి గుణాన్ గురులాఘవతః పరస్య ైనాత నశ్చు లోల 
యీత్ 11/7 

అ॥ ఇతరునితోగూడ విగృహ్యుసం భాషణమును చేయదలచిన పుడు తనయొక్క 
శేయస్సును కోరినవాడె వాదించుటకముందుగ వాదవికేప్యములను, తనయొక్క_ యు 
ఇతరునియొక ,_యు సామర్థ్యమును పరిషద్వి శేషములను బాగుగ చెలినీకొనవలయును. 
అట్టు తెలిసికొనినచో చాదనయందు (పవ ర్తి ంచుటకుగాని (పవ ర్పింపకండుటకు గాని 
సమయమును తెలినీకొనవచ్చును, కావున ముందుగ తెలినీకొనుట మంచిదని పండితులు 
చెప్పెదరు. తనయొక్క. యు ఇతరునియొక్క_్యయు సామర్థ్యమును తెలిసీకొనునప్రుడు 
ఇతరునియొక్క_ 'కేంస్ట్రగుణములను దుష్ట గుణములను బాగుగ పరీకీంచి ెలిసీకానవల 
యును, శా స్తృజ్ఞూనము వి శేష జ్ఞానము ధారణాళ క్రి | పతిభ వాక్పటుత్వము ఇవి శేస్ట 
గుణము- లనబడును. కోపస్వ భావము పాండిత్యము లేకపోవుట భయస్వ భావము 
ధారణాళ క్రి లేకపోవుట సావ ధానచి త్రము లేకుండుట ఇవి దుష్త్టలవమీణము లనబడును, 
తనయందలియు ఇతరునియందలియు ఈ రెండువిధములై న గుణములయొక్క_ హెచ్చు 
తగ్గులను సరిచూచుకిొ నవలయును, 

మూ! తతతి)విధః పరః సంపద్య తే — పివరః విత్యవరః 
సమో వా గుణవినిక్నేపతః, నత్వేవ కాశ్తేస్న్యన ॥ పరిషత్తు ఖలు 
ద్యివిధా --- జ్ఞానవళీ, మూఢపరివచ్చ; సైవ ద్యివిధా సతీ తివిధా 
పునరనేన కారణవిభాగేన --- సుహృత్పరివత్, ఉడానీనరిపరివత్,, 
ప్రతినివిష్టపరిష చ్చేతి ! తత్ర పకినివిస్టాయాం పరిషది జ్ఞానవిజ్ఞాన 
వచనశ క్రి సంపన్నా యామవి మరూఖాయాం తు నకథంచి క్కే నచిత్సహ 
జలోఏిధీయ తె, నవూథధాయాం తు. సుహృత్సరిషది ఉడాన్సీనాయాం 
వా. జ్ఞానవిజ్ఞానవచనశ్ర శ్రి మ నృ రేణాప్యదీ పయశత్ససా మహోజనది ర హేత 
సహజల్ళో వధీయ తే, తద్యిభేన చ సవ" కథయశా ఆవిద్దదీ న 
సూత )సంకు లై ర్యాక్యదణ్ణ క : కథయితేవ్యం, అతిహృృపష్టం ముహు 

'నోచ్యలే' ఇతి అథవా పునః “హీనా తే పితిజ్ఞా ఇతి, పునశ్చా 
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తనూ హాురితి నాస్య యోగః కర్తవ్య: కథంచిద మ్యేనం శరయసా 

సవా విగృవ్యా వ కృన్యమిత్యాహుశేశే, న త్వేవం జ్యాయసా సహ 
విగవాం ప్రశంస న్తి కుశ లాః॥20॥ 

అ॥ గుణములను బట్టి ప్రవరుడు (అధిపడ్రు ఆనియు (పత్యవరుడు (తక్కవ 
వాడు) అనియు సమౌన్నమెన వాడు అనియు (పతివాది మూడువిధములుగ నుండును, 
స్షైనపరిషత్తు అనియు మూథపరిషత్తు అనియు పరిషత్తు 'రెండువిధ ములుగ నుండును, 
మరియు కారణ భేదము ననుసరించి సుహృృత్పరిషత్తు అనియు ఉచదాసీనపరిషత్తు అనియు 
(పతినివిష్ట (శత్రు పరిషత్తు అనియు మూడువిధ ములుగ నుండును. జ్ఞానము విజ్ఞానము 
వాక్పటుత్వము సమౌ ధానళ క్రి వీనితో కూడికొనియున్న టైనను ప్రతినివిష్ట పరిషత్తు 
నందు మూఢపరీక్షకవర్దమున్న పుడు ఎవ్వరితోడను వీవిధముగను 'సంభాషణమునే 
చేయగూడదు. మూాఢపరీక్షకవర్షముతో కూడియున్న దై నను సువ్భొత్పరిష త్తునందుగానిి 
ఉదాసీనపరిపత్తునందుగాని జ్ఞానము విజ్ఞానము వాక్సటుత్వము. ఇవి లేకపోయినను 
కీర్తి లేనివాడును గొప్పవారిచే 'ద్వేషింపబడినవాడును నగు వానితోకూడ వాదింష 
వచ్చును. అట్టివానిత్ వాదించున పుడు ఆప్పు లేవట్టియు దీర మృులెనట్టియు సూత్రము 
లచే వ్యాకలమ్ములె నట్రియు దండక ళభూపములు* మున్న వాక్యములను (పయోగిం-చవల 
యును. (పతివాదిని పరిషత్తును ఆకార" బువలన తెలినీకొనుచు తరుచు నవ్వుచు అధిక 
మగు సంతోషముతోకూడి మాట్లాశుచు పతిభాదికి మొట్లాడ నవకాళ మియకూడదు. 
(పసిద్ధ ములు గాని వాక్య ములను శ మోగించుచు సే మాట్లాడ నవసరములతేదు” అని 
గాని “నీయొక్క. (ప్రతిజ్ఞ తెగ్గినది” అనిశాస అనవలయును, మరల పిలిచి ఇంకొక 
సంవత్సరము శిక్షణము నొందుము. ఇంతటితో చాలును.” అని చెప్పవలయు శు, 
జయించబడితివని ఆత్నేపక వాక్యములను ఎప్పుడును పలుకకూడదు. _నొప్పవానితో 
గూడ విరోధించి వాదమును చేయవచ్చునని కొందరు అనిరి. నొప్పవానితో విరోధిం 
చుట మంచిదికాదని పండితులు చెప్పెదరు, 

న్నా ప్రత్యవ రేణ తు సవా సమానాభిమ లేన వా ౨గ్భృహ్య 

జల్పలౌ సువృత్సరిషది కథయితవ్యం, అథవా=_ఫ్వుదాసీనపర్ష దిఅవ 
ధాన శే వాజ్ఞానవిజ్ఞానో పధారణవచ నశ కి సంపన్నాయాం కథయ తా 
బావహీ తేన పరస్య సాద్దుణ్యదోషబలమ వేశ్షీ తవ్యం; సమవేక్ష్యు చ 
యె )నం స్రెష్టంమ న్యేతునాస్యతత) జల్పం యోజయీదనావి మృత 
శు యోగంకుర్వన్ యత్ర, శ్వేనమవరంమన్యేత,త క్రైవై నమాళునిగృష్హీ 
యాత్ | త తఖల్విమే పక్యేవరాణామాశళు నిగ హేభవన్తు కపాయాః; 
తద్యథా-(శుతిహీనంయహతా నూ తపాశేనాభిభవేత్ , విడానహీనం 
వునఃకష్టశ ఫేన వాక్యేన, వాక్య ధారణాహీ నమావిద్ధదీ ర్భ సూ త్రసంకు 
టై ర్వాక్యదట్జకె ఒవశిభాహీనం పునర్వచనేనై కవిఖేనా నేకార్భ వాచ 



ఏమా నస్థానము, 155 

నా, వచనశ్త క్రి హిసమర్హో కృస్వవాక స్యా వే మేణ, అవిశారడమప హే) 
పణోన, కోపనమాయాసవచేశ, భీపం వితాొసనేను అనవహితం నియ 
మినేన,. ఇ ల్యెవమేతె శ రుపాయె : పరమవరమభిభవేత్ 1211 

ఆ! కథ్క_వవానితోశాని + సమానుని కోగాని సుహ ఎత్వేరిషత్తునందు నిగృహ్య 
సంభాషణమును చేయవలయును. సావధానము (గవాణళ క్రి విశేషజ్ఞానము ధారణ 
క్షి వాక్పటుత్వేమయు ఇవిగల ఉఊచాసీనపరిమ ప్తనందు సంభాషణమును చేయునపుడు 
సావధానముగలవా[ ఇతరునియందలి గోష్ట గుణముల యొక్కయు దుస్ట్ర గుణముల 
యొక్కయు బలమును తెలిసికొనవలయును, “| శేస్టగుణములు బలముగనున్నచో తేన 
యొక్క హీనబలము తెలియకండ సంభాషణ చేయుటను మొనవలయును. తనకం కె 
తక్క_వవానినిగ తలచినచో ఈకింది ఉపాయములవే ఓడింపవలయును. శాస్త 
హీనుని గొప్పనూ[తముల యొక్క (పయోగముచేతను, విశేపజ్ఞానములేనివానిని క్ 
శబ్దములుగ ల వాక్యము లచేతను, ధారణాళక్తి కి లేీనివానిని ఆఫు లేనట్టియు దీర్గ ముల న న 
టియు నూత్రేముల చే భ్యాకలములై నట్టి యు దండకరూప ములెనొ వాక్యమేల చేతను, 
పృత్రిభ శే లేనివానిని ఒేవిధ_వె మెనట్టియు 'ఈ-సేశకాకములు కలిగినకీయు వాక్యముల చేత ను, 
వాక్సటుత్వములేని వానిని సగమువెప్పుచుండన చే ఆశే క్షేపించుట చేతను, పాండిక్యము 
'లేనివానిని సిగనుగలిగించుట చేతను, కోపముగలవానిని (శమనుక లిగించుట వేత ను, 
భయస్వ ఫొవముగల వానిని ఛభయపె పెట్టుట చేతను. సావధానములేనివానిని నియమముల 
చేతను ఓడింపవ లెను. 

మూా॥ విగృవ్యా కథయేద్యుకా ౧ యు కం చ ననివారయీత్ | 
విగ్భవ్యా భాపా తీవిం క ఘా శేపాంచిదో)మమా వ హేత్॥ నాకార ర్య 
మసి క్కుద్దస్య నాటా చ్యమవీ విద్య లే | కుశలా నాభినన్ల. ని కలహం 
నమితౌ సతాన॥93|॥ వవం ప పివృ శ్తే ఫై వాదే కుర్యాత్ 134 

అ॥ విగ్ళహ్యాసం భాష ణమున యు క్తి చే చేయవలయును, యు న్ను 
విషయమును అడ్డగింపకాడదు. విగ్భహ్యాస సంభాషణము కొందరికి త్మీవమగుకోపము 
కలిగించును. కాశీ పేముగలవానికి చవేయతగనికార ర్యములుగాని ఊచ్చకింపగూడనిమా టలు 
గాని ఉండవు. పండితులు "పెద్దలయొక్క_ సభయందు కలహమును అంగీకరింపరు. 
వాదము [పవ ర్శించినచో పూర్వమునందు చెప్పబడినవిభమున చేయవలయును. 

మూూ॥ పా? వ  తావడిదం కరు 0 య లేశ-- సంధాయ పరి 

పదాఒయనభూతవమాత్ననః ప్రికరణమా చేళ్రయితవ్యం యద్యాా 
పరస్య భృశ దుర్గం స్యా? త్, పతేమధథ వాపరస్య భృాజ్టంవిముఖమాన 
యెత్ , పేషడది చోపనంహి శాయామళ్దక్యమస్కాభిక్య క కుమా పెవతే 
పరిషద్ను స ఖేష్టం యస*యోగ్యం. యఖ భిపా్రాయం వాదం వాదను 
ర్నాదాళి చ స్ట్పము వ్యతీళ్యుక్త్యాతూస్లీ మాసే 125 
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ఆ|| వాదముకలుగుటకముందుగ ఈకిందివిధ మున చేయవలయును. తనక 

శాగుగ తెలిసిన విషయమును గాని (పతివాదికి దూద్టాం)హ్యామగు విషయమునుగాని సరి 

షుత్తుయొక్క_ అనుమతితో (పారంభింపవలయును, లేక పరునన విముఖత్వమును కలి 
గించు వాదమును ప్రారంభిం పవలయును. పరిషత్తు తనక అనుకూలముగనున్న చో 

విషయమును. నిర్లయించుటయందు మనము ఆశ ప్దల మని చెప్పుచు ఈపరిష త్తే నీకు 
అఆనుకూలముగను" యోగ్యముగను ఇస్రైనుసారముగను వాదమును శాదమర్యాదను నిర్ల నిర 
యింపగలదని చెప్పి ఊరుకొనవలయును." 

మూ! త ల్రేదం వాదమర్యాడాల కణం భవతి--ల్వదం భవతి 

వాచ్యమిదమవాచ్య మేవం సతి పరాజితో భవతీతి! 261 
అ ఇది వాదింపతగినదనియు ఇది వాదింపతగనిదనియు ఇట్టయినచో పరా 

జభుడనియు నిర్ణయించుట వాదమర్యాద యనబడును. 

వాదమునిమి త్రము తెలియదగినవిషయములు. 

మూ | ఇమాని ఖలు పదాని వాదమార్లజ్ఞనార్థ మధిగమ్యాని 

భవని ; తద్యథా---వాదో, దివ్యం, గుణాః, కర్ణ. సామాన్యం, విశే 

పష, సమవాయః, పృకిజ్ఞా, స్థాపనా, పృతిష్థాపనా, హూతుఖజ ఉప 

నయః, నిగమనం, ఉ త్తరం,దృష్టా న్దసిద్ధాన్త వట్ట! :(పత్యవ9, అనుమా 

నం,ఐతివ్యాం, జు"పమ్యం, “సంశేయనీ ప్రయోజనం, సవ్యభఖి చార ః, 

జిజ్ఞానా, వ్యవసాయః, అన్ధపా, ప్రిః, సంభవః, అను యోజ్యం,అన 

నుయో జ్యం, అనుయోగ,ః, ప౦త్యనుయోగ క వాక్యదోపః, వాక (పి) 

శంసా,ఛలం, అ హేతుః, అతీత కాలం,ఉ పాలమృ పరిహోరణ[ పతి 
“nn , ఆయ్ జట మటు జ్ఞాహానీః, అభ్యనుజ్ఞా, పాత్వే నరం, అర్జాన్తః ని గహాోస్థానమితి 127 

అ॥ వాదము (దవ్యమ్కు గుణములు కర్మ, సామాన్యము విశేషము సమువొ 

యము, ప్రతిజ్ఞ స్థాపన (పతిష్టాపన, ఫీతువు, ఊఉ పనయము, నిగమనము, ఈ క్షీరము 

దృష్టాంతము, సిద్ధాంతము, శబ్దము, (పత్యతము, అనుమానము, ఐతిహ్యూము ఓ 

మ్యుము, 'సంళయము, (ప్రయోజనము, సవ్యభఖిచారము, జిజ్ఞాస వ్యవ యమా, ఆర 

పొ ఫి ష్ సంభవము, ఆఅనుయోజ్యము, ఆఅననుయోాజమ్ము అనుయోగము, ప్రత్యను 

యోగము వాక్యదోషము, వాక్య (ప్రళంస్క ఛలము అహహేతువు, అతీఠకాలము, ఉపా 

అంభము పరిహారము, (పలిజ్లావోని, అభ్యనుజ్ఞ, 'హేశ్వంతరము, అర్థాంతరము, 
ని గవాస్థానము ఇవి వాదమునిమి.త్తము తెలియతేగిన విషయములుగ నుండును. 

వొదపివరణము. 

మూ!త(త వాదో నామ--యత్ పరః పరేణ "సవా కత 

పూర్వకం విగృవ్యా కథయతి!శ వాదో దివ్విధః సంగ పాణ 



వీమానస్థానము. 1§g7 

జలో విత ణ్ఞా | తత పమోకిత యోర్య చనం, జల్సః, జల్సుషిపర్య 

యో వితస్తా[ యథా --నికస్య పత్ష,ః---పునర్భవో2__ స్తీతి, నా_స్తీత్య 

పరస్య; తే తౌ చ హేతుభిః స్వస్వపతుం స్థాపయతేః పరపవముద్భావ 

యతంః, ఏహ జల్పః; జల్బవిప ర్య యో వితణ్హా, వితగ్హా నాము --వరపమే 

దోపషవచనమాత) మేవ ॥28॥ 

అ॥ శ్యాస్తృముననుసరించి అన్యోన్యము విరోధించి సంభాపి,చుట వాద మన 
బడును. ఆది సామౌన్యముగ జల్పమనియు వితండమనియు రెండువిభ ములుగ నుండును. 

అందు స్వపతుము ననుసరించి వాదించుట జల్పవాద మనియు దానికి వ్యతిరేక మెనడి 
వితండవాద మనియు చెప్పబడును. ఎట్లనగా పునర్జన్మ యున్నదని యొకరును "లేదని 

మరియొకరును వాదించున పుడు కారణములచే తమతమ పతృమును నిరూపించుకొన 

కండగ కేవలము పరపక్నమునందు దోషమును ఎంచుట వితండ మనబడును, 

ద) వ్యాదులవివరణము. 

మూ:దివ్య గుణక రసా మాన్యవివేపసమ వాయా? స్వలత 
ప ఉష శ! అచు ర | ॥ తై శక్తా కస్టా నేపూర్యముకాః[అథ ప్రతిజ్ఞ ప్రతిజ్ఞా _ నామ స్యాధ 

వచనం, య థా---సనిత్యః పురుష ఖతి ॥ల0॥ 

అ॥ (ద్రవ్యము గుణములు కర్మ సామౌన్యము విశేషము 'సమవాయము ఇని వాని 

వాని లతుణములతో నూత స్థానమునందు వివరించి చెప్పబడినవి. “*ఫ్రురువుండు 

నిత్యుడు” అను సాధింపదగిన వీషీయము (పలిజ్ఞ యనబడును. 

స్థాపనాపతెఫ్థాపనము లయొక్క_ వివరణము. 

మూ అధ ్గాపనా ఆలా స్టాపనా నామ తస్యా ఏవ పతిజ్ఞాయా 

హేతుదృష్టానోవనయనిగమై: స్టాపనా; పూర్యళ మా పతి)జ్ఞా, వళ్చా 

శ ఎపనా, శెలి హ్నూ బప గిట్టల స్థాపయిమ్యతి; యభఖా--సిత్యః వురువు 

పీతి పృతిజ్ఞా, హేతుః తక 'త్యొదితి, దృప్లా నః అకృతకమా 

“క్రాస్ఞార తచ్చ నిత్యం, ఉపనయో--య భా చాకృతమా కాశం తథా 

వునుషః, నిగమనం---ళతస్మాన్నిత్య బ్రతి! అథ పృతిస్థాపనా---పతి 

స్థాపనా నామ యాపర ప్ర తిజ్ఞాయా వపరీ కార్భగ్భాపనా య థా---- 

అనిత్యః పురుష ఇతి |పలిజ్ఞ, -హీత్రు? --ఐన్టియక్త్వాక్, దృష్టా న్మః 

ఘట ఐన్ది)యకః న చానిత్యః, ఉపనయూ-ాయథా భట సథా 

పురుషః, నిగనునఠ=శేస్మాద నిత్య ఇతి 1821 
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ఆ ఆప పతిజ ను “క్రాత్రున్సులు దృష్టాంతము ఊపనయము నిగమము వీనిచే 

నిగారణచేయుట స్థా పన యనబడును. “పెతిజ్ఞ లేనిచో స్థాపింపదగిన విషయము 
ఉండదు “గావున “వదట (ప్రతిజ్ఞ యు పిమ్మట స్టాపనయు చేయవలయును. ఎట్టన-గా_ 

పురుషుడు నిత్యుడు అనునది "ప్రతిజ్ఞ గ సుందోను. పురుషుడు అకల్పితుడగుటవలన 

నిత్యుడు. అకల్పిత్నమెన ఆకాశము నిత్య మనది. అకల్సిత మైన ఆకాశమువ లె పురుషు 

డును నిత్యుడు. ఇట్లు శే హెతువు దృష్టాంతము ఉఊపనయము నిగమము వీనిచే (పతిజ్ఞ 
మా 

సావబీంపబడినడి. సరుని కుక _ ప్రతిజ్ఞా క క వ వ్యతిశేక భావమును స్థ సించుట (ప్రతిష్టాపన 

హనబడును. ఎట్టనగా___ోపు ఫ్ర వచుషుడు. అనిత తుడు” అనునది ఇందు (పతిజ్ఞ ౫ నుండ్తును. 

పురుషుడు ఇం| దియనోచరు డగుటవలన అనిత్యుడు. ఇం[దియగో-చర మెన ఘటము 

అనిక్య మైనది. ఇం। (చియనోచర్వెన ఘటమువలె పురుషుడు అనిశ్యుడు. అందువలన 
పురుషుడు అనిత్యుడు. ఇది | ప్రతిహ్టైపన యనబడును. 

హా'తాగది వివరణము, 

మూ॥ అధ హేతు -- హేతుర్నా మోపలస్ధికార ణం, తృత్పత్య 

త మనునూస మైతిహ్యామాపన్యుమికి; . వి కే తుభిర్భ దుపలభ్య శే 

తత్తత్త త్వమ్ ! ఉపన యో సిగమనం చో కం సాపనా పతిష్థాసనా వ్యా 
. ౨ థి యి శ్ర 

ఖ్యాయామ్ 1341 

అ॥ సాధించుటకు కారణయమెనది “కూతు వనబడును. అది (పత్యతము అనుమౌా 

నము ఐతివ్యాము రు బు పమ్యము అని ' నాలుగువిధథ ములుగ నుండును. ఈ హేతువులచే 

పొందబడినవిషయము నిర్ధారిత యమెనదిగ నుండును. ఊపనయము నిగమము ఇవి స్టాపనా 

(పతిషస్టాపనలయొక్క విడేరణయునందు వివరింపబడినవి. 

ఉ తరవివరణము. 

మూ! అథో త్తరం--ఉత్తగం . నామ సాధక పదమే వా 
పాత వెధర్మ వచనం, వ్రెధర్ళో ప్టవదిస్టే వాసాధర్శ ప్రవచనం 

యనా? -- హేతుసధత్మాణా సకారా:ః, శీతకస్వ హా వ్యాధే రైతు, 

సాధర్మ్య్యవచనం--హిమళిశిరవాతసంస్పర్శా ఇతి బువతః పరో 
జూ) యాక్ — పేతువిధర్మాణో వికారాః యథా శ్లరీరవయవా 

నాం దావోొన్ల్ల ృకోథపిపచశే హేతు వై ధర్మం పీమరిళిరవాత 

సంస్పరాా ఇతి వతత్పవిపర్యయము త్తరమ్ 851 
ఆ॥ కార్యను కారణములతో సనూన మై ధర్మములను కలిగియుండునని చెప్పి 

నొ వ్యతి రేక థ ర్థములను కలిగియుండుననియు, వ్యతి లక ధర్మములను క లిగియుండు 

చెప్పినచో సమౌానథ ర్శములను కలిగియుండుననియు చెప్పుట ఊఉ ల్తర మనబడును. 

ఎట్లనగా__*వ్యాధులు హేతువులతో సమౌనమెన ధర్మములను కలిగియుండును: 
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మంచును చలిగాలియు తగులుట శీత వ్యాధికి సమౌనమెన థర్ముములుగల సూాతువుగ 

నుండు”నని హాతు సాధ ర్మ్య్యమును చెప్పినప్పుడు బా చ్యాధులు హీతువులక వ్యతి లేక 
ధర్మములను కలిగియుండును. శరీరావయములయందు కలుగు తాపము వేడిని) వళ్ళుట 
పక్వమునొందుట వీనికి వ్యతి రేకధర్మములు కల మంచును చలిగాలియు తనసులుట 

ఫీతువుగ నుండు”నని ఇతరుడు హేకువైధర్మ్య ఘను చెప్పవలయును, ఈవిభముగెనే 
ఫహాతువె వైధర్మ న్చ్రమును చెప్పినప్పుడు ఇతరుడు బాతుసాధ ర్మ్యమును చెప్పవలయును, 

దృష్టాంతీ వివరణము. 

వూ! అథ ద్భష్టా _న్హదృపానో నామ యత మూర్టవిదు 
సాం బుద్ధిసామ్యం, యోవ నషం వ్యగయతి, యథా-అన్ని రుష్లో [దవ 

ముదక అ స్టా పృథిప్ ఆదిత్యః పకాశక కతి యథా వా౭2_] _దిత్యః 

(పకాశక స్త థా సాంఖ్యవచసం [పకాశకమికి 186॥ 

అ॥ పామరులకును పండితులకను తెలినీయున్నచై సాధింపదగిన విషయమును 
స్పష్ట పరచునది దృస్టాంత మనబడును. ఎట్టునగా __ ఆగ్ని డా ప్లముగ నుండుననియు 

ఉదకము [దవముగ నుండుననియు భూమి స్థిరము నుండుననియు సూర్యుడు (పకా 

శింప జేయు వాడనియు ఎట్లు సూర్యుడు (పకాశింప జేయునో అట్ల సాంఖ్యవచ నము 
(పకాశింప జేయుననియు చెప పూట దృస్టాంత ముగ నుండును, 

సిద్ధాంత వివరణము. 

మూ! అథ సిద్ధాన్హః గ సిద్దాన్నా నాము యః పరీక్షే ఏ రృవా 

విధం పరీక్యు హేతుభిః "సాధఢయిత్యా స్థాప్య తె తే నిర్థయః స సిద్దాన్తః, 
సచోక కృశ్చతుర్విధః నాలా సర్వత న్హసీద్ధోర్దణ ప్రతితనిసిద్ధానః, "అధి 

o 

కరణసిద్దాన్ల: | అభ్య పగ మసిద్ధ-న్తః, ఇతి|త, త్, సర్వత స్తోసిద్దానో నామ 

సర్వత షు య(త్పనిద్ధం-స స్తినిదడానాని సన్ని వ్యాధయఃస న్ 

పొయా్యూ సాధ్యానామితి; పతిత న న సిద్ధాన్హో నా ముకేక్ళం గ స న్నింస్త న 

త్ర క్త త్పసిదం, యఫా రా అన్య తా్రాసై రసాఃషడ(త, పళ్ళోన్ని న్షియాతి 

యథా౬ ఈొిన్యత9 వడిన మంటి, వాతాదికృతాః . సర్వవి కారా 
యథా౭.తాన్యత వాతాదికృతా భూతకృళతాశ్చ (పనిద్ధాః; అధి 

కరణసిద్దాన్ఫొ నామ యన్నిన్న ధికరణే సంసూయమానే సిద్దాన్యన్యా 

న్యప్య ధీకరణాని భవన్తి, యధా=న ముక్తః కర్యానుజ సి నికం కురు తే 

నిస్స పా 'త్యాదిత్ (పన్ను ప సుతే సీద్దాః కర్షషలచ మోావప్పుువు' పెతభావా 

భవన్తి; అభ్యుపగమసెద్దాన్లో నామ యమం సిద్ధమపరత్మీతమనుష 
యు ఆతి 
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దిష్టమ హేతుకం వా వాదకాలే= భు భ్యుపగచ్చ న్ని ని భిషజః, తద్య భాండం 

వ్యం న [పధానమితి శతా వమ్యమః, గుణాః (పధానా ఇతి 

కతా వహ్యమ; ఇ త్యవమాదిశ్చతురిధః సిదాన్దః 137i 

అ॥ పరీషమవలచే ఆనేక విధములుగ పరీమీంపబడి భీశువుంశే సాధింపబడినటా 
సాపింపబడిన నిరయము నీదాంతే మనబడును. అది సర్వతం త సిద్ధంతమనియు (పతితం 

స్ధాంతమనియు' అధిక రడీ నీదాంత మనియు అభ్యుపగమ సిద్ధాంతే మనియు నాలుగు 

వక్ ములుగ నుండును. వ్యాధి శ్వూత్రువులును న్యాధులును సాధ్య వ్యాధుల చికిత్సలును 

కలవ నెడి, సర్వతంత ఏ) ములయందును (ప్రసిద్ధ మైన సిద్ధాంతము సర్వతంత్రసీ ద్ధాంతేముగ 

నుండును. ఆయాతంతంమునందు ప్రనిద్ధమెననిష్ధాంతము ప9తితంత సిద్ధాంత మన 

బడును. ఎట్లన-గా___ఇతర తంతే రములయందు రసములు ఎనిమిదనియు తో తెంతే9ము 

నందు ఆరనీయు, ఈ తంత్రమునందు ' ఇం దియములు అయిదనియు ఇతర తంత%ముల 

యందు ఆరనియు చెప్పబడినది. మరియు 'సమ_స్షవ్యాధులును వాతాదులవలననే 
కలుగునని ఈ తంతంమునందును, వాతాదులవలనను భూతములవలనను కలుగునని 

ఇతర తంత్రముల యందును చెప్పబడినది. ఇట్టి సెర్టాంతము (పతితం శ సిర నీ దాంతే ముగ 

నుండును. ఒక విషయమును నిర్ణయించునపుడు ఇతీరవిషయములయొక్య_ ” నిర్ణయము 

కూడ నీదించుట అధికరణసీచాంతీ మనబడును. ఎట్లనగా ___ 'మోతూర్త్యు డు కోరికలు 

చేనివాడ జీసీటవలన ర్ త్పరజేన్మయం దనుభవించదగీన కర్మలను చేయడీని నిర్ణయించు 

నపుడు కర్మ కర్మఫలము మోతము పురుషుడు పునర్జన్మ ఇవి కలవని సిద్ధించును. ఇది 
అధికరణసీదాంతీముగ నుండును. వాదించుకాలమునందు, పరీతీంపబడకరేడగను ఊప 

దేశింపబడకీండగను తపాతుకముగను సీద్దించునట్టి “ దవ్యము (పథాన మైెనదికాదు” 
“గుణములం (పథాన ప "మనపి అను నీదొంతోము అభ్యుపగమని ద్ధాంక మనబడును. ఇట్టు 

నాలుగువిధములుగ నుండు సేద్ధోంకేము చెప్పబడినది. 

ను వివరణము, 

మూ! అథ శబ్దః ఎ శబ్దో నామ వ్యర్గసమామ్నాయః; స చతు 

ర్విధ? -దృష్టా నె ఫదృప్రాక్టశు సత్యశ్చానృతశ్చే తి; తత) దృస్తాగః 

(తిన శ శ్రీకుభర్టపాః (పకువ్య ని. షడ్భినుష్మ! కుశ |పశా మ్య. న్ని 

తోశా కాదిసదా, చే శ భది హణమితి, అద్భస్టార్ట్ పున :=అ స్త పేత్య 

భావో స్స్ చ గాక వతి; సతో నామ య థార్జభూతః --సన్త్యాయు 

శ్వేదోప చేశాం, సన్సపాయాః . సాధ్యానాం, సనా ర్ట? మ్బుఫలానీతి; 

సశగవిపర్యయా చ్చాస్భతః ॥కిరి॥ 
అ తత్స రయుల యొక్క కూడిక శబ్ద మనబడును. అది చూకబజన అరము కఠ 

దనియు. = ా డబడని అర్ధము కలదనియు సత్య మైనదనియు అసత్య మె నీదనియు 
నాలుగువిధ ఎలుగ' నుండును, (ప్రజ్ఞాపరాధము "మొనలగ సూకుకారణ సుం చే. దోష 

ములు (ప్రక సంనును. అంఘనయు మువలగు ఆమదికిక్సలచే ' శాంతిం చును. కోశ్ 
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దీం దియములు సరిగనున్నచో శోబ్దాడివిషయమయులు (గహింపబడును. ఇవి దృష్టాగము 
లుగ నుండును, పునర్జన్మ కలదు. మోతీము కలదు, ఇవి అఆద్భ స్టార మలుగ నుండును, 
ఆయు క్వేదోప దేశములు కలవు, సాధ్యవ్యాధులక చికిత్సలు కలవు, ఆరంభించిన 
దానికి ఫలితముండును. ఇటై య థార్థమ్నులెన శబ్దములు సత్యము అనబడును. సత్యము 
నకు వ్యతిరేక ములెనవి అసత్యము లనబడును. 

నృత్య మా ది వివరణము. 

వరా! అథ పృత్య క్షం—పత్య కం నామ తధ్యదాత్మనా 

వక్నోన్టి)మెశ్చ స్యయముపల భ్య శే; తత్సాత్శపత్య మాః సుఖిదుఃఖే 
చ్చా చ్వేపూదయ 4శ్చన్రాదయ సాని) నుప్పత్య మాః॥ అథా నుమానశి= 
అనుమానం నామ తర్కోయు కృ వవేకుః! యథో రక్ష ం-—అగ్నిరి జరణ 
శకం లం వ్యాయామశ క్రా $9» శో -తాదీని శగ్టాదిగహణేనే తే 

వమాది॥ అ థె తిహ్యూం--ఐతిహ్యూం నామహోహబేశో వేడాదిః॥ అభా 
పమ్యం—_జబొపమ్యం నామ యద న్యేనాన్యస్య సౌడృశ్వ్యమధికృత్య 

a. అతి అనాం లద టన | ఆ చే టో . గా హాకాశసం, య దక్షైస దణ్ణకస్య, ధనుపూ ధనుషప్టమృస్య, ఇప్య్యూ 
సినా*అరోగ్యద న్యేతి॥ శ2॥ 

అ॥ మనస్సు చేతను పం చేదియముల చేతను స్వయముగ (గోహీంపబడువిపయము 
(పత్యక్న మనబడును. సుఖము దుఃఖము ఇచ వ ద్వేషము "మొదలగునవి మనస్సునకను, 
శోఛ్రాదివిషయములు 'ఇం[దియములకును (పత్యవేములుగ నుండును, యు క్తి ననుచరించి 
ఉఊహించుట. అనుమాన మనబడును, ఎవెట్టనగా__జీర్లళ క్కి నిబట్టి జాఠరాగ్ని శ కిని 
వ్యాయామళ క్తి ని బట్టి "బలమును. క భ్రాదులనుగహీం దుళ క్తి ని బట్టి (శో తాందీందియ 
ముల యొక్క_ శక్తిని ఊహింపవచ్చును. ఆఫ్తులచేచెప్పబడిన వేదము మొదలగు 
ఉపదేశము ఐతీవ్యా మనబడును. ఒకదానిని" మరియొక'దానితోపోల్సి వివరించుట 
జౌపమ్య మనబడును. ఎట్టనగా__దండక వాతముకలరోగిని దండములతోడను, ధను 
_ఫంభవాతముకలకోగిని ధనస్సుతోడను, వె ద్యుని ధనుర్ధరునితోడను పోల్చి చెప్పుట 
జ”పమ్యముగ నుండును, ' 

సథ యవివరణము, 

మూ॥ అభసంశ యః==సంశ్లయో శాము సంచేహలవీణానుసంధి 
సమం జీ పం విక 9. యభథా=ఎద* పూ జోంయువ 6ఐకు నం జీ ణా. శమ రమ్య నిశ్చయ |. యథా దృష్టా కు పాయువు లశ్షు బాపెతాశ్నా 

నూపు.తాశ్ల్స త్రుణా సకి యా శ్చాక్సి యాశ్చ పుగుపూ; శ్ఘుంిభ డైళ్చిరజీ 
విశశ్చ్స, వతదుభయద ఎ్రహ్టత్యాత స్రింశయః=-కిన్ను (ఖల్వకాలము ఎ్రతుస్ధిర 
సు తేనా వీ తి. 148 | గ, 
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అ॥ సంబేహలతణములతోకూడిన విషయములయందు నిశ్చయజ్ఞానము లేక పోవుట 

సంశయ మనబడును. ఎట్లనగా ___ఆయుష్యులతణములతో కూడినట్టియు సరిగ చికి 
త్సింప బడీనట్రియు మనుజులు శ్రీ ఘకాలమునందు మృతి నొందుచున్న్నారు. ఆయుష్యు 

లక్షణములు ే నట్టియు చికిత్సింపబడినట్టియు మనుజులు చిరకాల ము జీవించుచున్నారు, 

ఇట్లు రెండువిధ ములుగ కనబడు చుండుటవలన అకాలమృత్యువు కలదా లేదా యని 

సంశయము కలుగుచున్నది. అం 
పి యోజనాదివివరణము. 

మూ! అథ ప్న యోజనం--ప యోజనం నామ యదర్గమార 

భ్యన్న ఆరమ్మాః 8 యఫూ == యద్య కాల మృుత్యురస్తి సితతోే ౩ హేమా 

తనమాయుసై ్రీరుపచవ్యామ్యనాయుఖ్యాణి చప పిహారిష్యామి, 

కథంమూమకాలమృత్యుః ప్రస పే పహేలేతి; అథ సవ్య భిచారం--సవ్యభి 

చారంనామ . యద్వ్య్యభి చరణం; యథా--భశోదివహావధం తస్మిన్ 

వ్యాధా యౌాగికమకథ వానేతి: 1: ఫిజి?” 'సొంజికాసా నామ పరి; 

య .ా=- భేష జపరీకో శ్లెరకాల పదే. -§ చే! అథ వనసాయ?-= 

వ్య సాయో నామనిక్సియ , య --వాతిక , స నాయం వ్యా 

ఇద మేవాస్య శేవమజమితి :47. 

అ॥ కృత్యములు 'దేనినుచ్టేశించి చేయబడునో అది (పయోజన మనబడును, ఎట్ల 
నగా__అశాలమృత్యు వు ఉన్షయెడల నేను ఆయువును వృద్ధి చేయునట్టి కృత్యము 
లను ఆచరించెదను. ఆయువును &ీణింప జేయు కృత్యములను వీడిచి౫ పెక్తుదను.. అట్లు 
చేసినచో అకాలమృత్యున్న నాక్ర' ఎట్లు. సంభ వింపగ లదు2 ఇట్టి (ప్రయత్నము. డేని 

నుద్దేశించి బడినదో అటి ట్ అశాలన్ఫుత్యు నివారణము (పయోజనముగ నుండును. నిలకడ 
శేవండుట సవ్యభిచార మనబడును. ఈ కు పథము ఈవ్యాధిని నశింప చేయనచ్చును. 
నళీంప చేయక పోవచ్చును, ఇట్లు నిలకడ లేకపోవుట సవ్యఖచారముగ నుండును, 
పరీకీంచుట జిజ్ఞాసయనబడును' వట్టనగా__ భేషజపరీకు ముందు చెప్పబడగలదు. 
నిశ్చాయించుట వ్యవసాయ మనబడును, ఎట్లన-గా__ఈ వ్యాధి వాతమువలనౌనే ' పుట్టి 
నది. ఈ వ్యాధికి ఈబటెొపధ మే అనుకూల మెనది. అని నిళ్చయించుట వ్యవసాయ్ 
మనబడును, 

అర రసా స్తీ పీపివరణము, | 

మూ! ఆథార్త పా పి వు £==అర్గపా కీ ఎొర్నామ యళత తె శేనానే 

నో శ్లేనాప పరస్యాను క కృస్యపిద్ధి; , యఐ"=నాయం ,స తీర ్ పణసాధ్యో్యో 
వ్యాధిరిత్యు శ్తేభ వత్య ర్థః ది స్పి-అపతీర్పణ సాద్యోఒ యమితి,' నానేన 
దివా భో క్తవ్యమిత్యు శే 4 భవత్య ర్ధపాపి ప్రీకానిశిఖో కృవ్యమితి ॥ 4తి! 
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అ॥ ఒక నిషయమును చెప్పుటచే చెప్పబడని మరియొక విషయము (పా ప్తించుట 
అర్థ పాషీ యనబడును, ఎట్టనగా__ ఈవ్యాధి బృంహణమువలన సాధ్యముకాదని, 
చెప్పినపుడు లంఘనమువలన సాధ్యగుగునగియు పగలు భోజనమువేయకూడదని . 
చెప్పినప్పుడు రాతి భోజనము'చేయవచ్చుననియు (పాప్రించుట అర్థ పాపి గనుండును, 

సంభివెొదిప్ వరణ ము, 

నమూా॥ అథ సంభవి=సంభోవే నామ యో యతః సంభ 

వతి స తేస్ట సఅభవః; యథా=-ప ౯ భాతవో గర్భున్య,. వ్యాభే 

రహితం, ప-తమారోగ్య శ్వేతి | 49 
అ॥ ఏది దేనివలన కలుగునో ఆది దానికి సంభవ మనబడును. గర్భమునకు షా 

గ్గు తువులును (పంచభూత ములు ఆత్మ, వ్యాధికి. అహీత సేవనమును, ఆరోగ్యమునక హ్త్ర 

సేవనమును సంభవములుగ నుండును. 

అను యోజ్య ప్రత్య నుయోజ్యముల వివరణము. 

మూ! ఆథానుయోజ్యం. --. అనుయోజ్యం నానమీయడా(క్యం 
వాక్యదోవుయు క్షం తదనుయోజముచ్య తే, సామాన్యోదాహృ లే 

మ్యృరేమ. వా వి శేవగ్ళహణార్థం  యద్యాక్యం తదనుయోజ్యం; 
యథా=-సంకో ధ నసాధ్యోఒయం వ్యాధికిత్యు ేకిం వమనసాధ్యః? 
కిం వా వినశేచనసాధ్న:ః'! ప్రత్య నుయుజ్య తే॥ అనానను యోజ్యం-= 
అననుయోజ్యం నామాతో విషర్యయేణ; యథా=అయమసాధ్యః HL 

అ॥ వాక్యదోప.ముతో కూడిన వాక్యము'గాని విషయము సామౌన్యముగ చెప్పు 
బడినప్పుడు వి శేష జ్ఞానముకొ జవ (పయోగింపతీగిన వాక్యముగాని అనుయోజ్య మన 
బడును; ఎట్లనగా__ ఈవ్యాధి శోధనసాధ్య మెనదని చెప్పినప్పుడు 'వమనసాధ్య'మె 
నదాళి విరేచనసాధ్య మెనదా* అని అడుగదగిన వాక్యము అనుయోజ్యముగ నుండును. 
అనుయోజ్యమునకు వ్యతిరేక మైనది. అననుయోజ్య మనబడును. ఎట్లనగా.“ ఈవ్యాధి 
అసాధ్య మెనది.”” అనునిది అనను యోజ్య ముగ నుండును, 

అనుయోగపత్యనుయో ముల వివరణము... 

మూ! అథధానుయోగఃఎ=ఎఅనుయోనగో నావా య త్తద్విధ్యా 
నారి తడై. రేవ . సార్ధం తన్తే!తన్త)కచేశే వాపశ్న్నః | పె న్నక 
"జేశో వాజ్ఞానవిజ్ఞ నవచనపకి)న చనపరీ భూర్దమాదిశ్య తే; యనా. 
నిత్వః పురుష -ఇతి పికిజ్ఞా లే, యక్సెరః. కో హేతుః?! -తఈ్యాహ 
సోఒనుయోాగ 1. అథ (పత్య ముయోగః==పత్య ను యోగో “నామాను 
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_యోగస్యామ యో గః; య ఇ" ==అన్యానుయోగ స్య పునః వో హేతు 

రితి 1531 
ఆ॥ ఆయావిద్యలుక లవారు ఆయావిద్యలుకల వారితో జ్ఞానమువిజ్ఞానమువాక్సటు 

తము సమాధానము వీనిని తెలిసికొనుటకు పూర్తి శా స్త్రమునందుగాని కాక 
కమునందుగాని (పశ్న చేయుట ఆనుయోగ మనబడును. ఎట్టనగా__“పురుముడు 

నిత్యుడు” అని చెప్పినప్పుడు ఏ కారణమునలన€ అని ఇతరుడు (పశ్నించుట. అనుయోగ 

ముగ నుండును, అనుయోగమునుగూర్చి (పశ్నించుట (పత్యనుయోగ మనబడును, 

వెట్టనగా ___ నీవు అట్లు పశ్నించుటవ ఏమికారణము*ి అని తిరిగి పక్నించుట | ప్రత్యను 
యోగముగ నుండును, 

వాక్ర స్రదోవ. వివరణము. 

వతా! అథ వాక్యదోప?==..వాక్యదోపో నోము యథా =జ 

సిన్న రే నూళనమధిక మన రకమపో రకం విరుదం చేతి | | పతిజ ఖళ్వ ను సూర్టీనమధిక ననన నం విరుద్ధం చర | వర్మ 
హేతూ డదాహరణోపనయ నీగమనానా వన్య త మేనాపీన్యూ నం న్యూనం 

భవతి, యచ్యా బహ్యాపదిన్ట హేతు! మేకేన సాధ్యతే హేతునా తచ్చ 
న్యూనం, ఎతాని హ్యూన్న శేణ (వకృతో ఒప్యర్థః (G ణ్వేత్ ; అభా 

ధికం=--అధికొం నామ యడాయుర్యేదే 'భఛామ్యమాణే చా ర్రస్పత్య 
మళ్ళ ననమన్య దా యిత్కి ఖృద్యపతిసంబద్ధారముచ్య లే, యచ్యా 
పునః (ప్రతిసంబస్ధార్హమవి ద్విరభిధీయ లే తత్పునరుక త్యాదోధికం, 
తీచ్చ;పునరు కృం ద్వివిధం అ న్ధపునరు కం, శబ్దపునరుకం చ, 
తతా” శ్థఖీనరు కృంనామ యథా- -భేపజమాషధం సాధసమితి, 
శబ్బపునరు క్షం నామ పునః భేషజం ఛేషజమి?3; అన ర్ధక౦---లన గ్థక్రలి 

శామ యద్యచనమ': కఠ గావు మూత మేవసా బ్రల్సేశ్చూవర్ల వన్న. బా ర్త 
గృవ్యా కే; అభా పార్థకం--- అపార్థ కంనామయడర్గ వచ్చ -పరస్ప రేణ 
చాయుజ్యమానార్థకం, యథా---చ(కన కవంశ్లవ(జనిశోకరా ఇత్; 

అథ విరుదం విరు ద కుద న శ సమ అథ విరుద్ధం -విరు ద్ధంనామయద్దప్టా నసిద్ధా_గ్రసమముర్విరుద్ధం,త త్ర దృష్టా నసిద్ధాన్వానుకై', సమయః పున్మన్ర్రీధా భవతి,యథా-ఆయు 
_ర్ల్వెదికనమరారా యాజ్ఞికసమయోా  మోక్షుశొస్త్రీకనవోయ బ్రణి, 
త (తాయు రె ( జీకసమయశ్చతుప్వ్పొదం ''భేమజషితి, 'అలభ్యాఃపశ వజ్తతీ 
యజ కస మయః, సర్వభూ తేష్యహిం నేతివెరా తళా స్ర్రికసమయ:;,త్యత 
న (| నవాల తు చ్యమా నవి ఏరుద్ద ౦ శవ తీత్రి. వాక్య గదరా, Digit 
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Sl న్య్యూనముగ గాని ఆధీకముగగాని అర్థరహిత ముగ - గాని అపార్గక ముగ “గాని 

విరుద్ధ ముగ -గాని చెవ్లుట వాక్యదోపు మ మనబడును, (పత్ని ఫీాతువు ఉదాహరణము 

ఉపనయము నిగమనము' వీనిలో ఏచెనను లేవండగ చెపుటగాని అనేక హేతువులు 
కలదానిని ఒక హేతువుచే చెప్తుట-గాని న్య్యూనమనబడును. ఇట్లు వెప్పీనచో సంపూర్ణ 

మైనఆర్థము కలుగ నేరదు. ఆయు ర్వేదవిషయమును సంభాషించునప్పడు జ్యోతి 

క్యా స్త్రము నీతిశాస్త్రము "మొదలగు 'సంబంభములేని ఇతరశ్నా స్త్రి స్త్ర షయములను 

చెప్పుట' ఆధిక్య మనబడును. సంబంధ ముకలవిషయమ్మునెనను మరల చెప్పుట పునరు క్త 

_మైనదగుటవలన ఆధిక్య మనబడును,. పునరు క్ట కము అర ర్థిపునరుక్త కమనియు శబ్బపునరు క నా 

మనియు రెండువిభములుగ నుండును. ఒకేలర్ధముగల భేషజము కు షభము సాధనము 

అను వేరు చేరుళబ్దముల చే కె షధము అనుఅర్థమ మరలమరల వచ్చునట్లు చెప్పుట 

అర ర్థవునరుక్ష మనబడులు. భేషజమను ఒశకేశబ్దమును 'భేవజము. 'భేషజము అని మరల 
మ్ల (పయోగించుట శబ్లప్రునరు క్త ర్త మనబడంను. పం-చవర్షలు (కవర్లు మొద లెనవి వలె 

అర్థము లేని ఆక్షరస సముదెయమును. (పయోగించుట అనర్థక మనబడును. అర్థముగల 

శబ్లములను పరస్పరము సంబంధము లేకండగ (పయోగించుట అపారక మన్వ్పొడును. 
ఎట్లనగా _ గచ క్ర్షనకివంళవజి నిశాకరాళి” అని (పయాగించుటే అపార్థకముగ 
నుండును. దృష్టాంతము సిద్ధాంతము ఆచారము వీనికి విరుద్ధ ముగ వెప్పుట విరుద్ధ మన 

బడును. వానిలో దృ స్ట్రాంతమును సిన్హాంతమును ఇదివరలో వివరింపబడినవి. ఆచారము 

ఆయు న్వేదాచారమనియు యజ్ఞైచారమనియు మోతృమనియు మూడువిధ ములుగ 

నుండుము. పాద చతుష్టయము శ్ (రోగవార) మను నిది ఆయు" ల్వేదాచారముగ 
నుండును. పశువులను. “ఏంపవలయునను నిది యజాచారముగ నుండును. భూతములను 

దు 
((పాణులన్ఫు కీాంనీంపకూడదను నిది మోక్ష శా స్తాంచారముగ నుండును. ఆయాశాస్వా 

చారములకు వ్యతిరెకముగ చెప్పుట సమయవిరుద్ద ము? నుండును. ఇట్లు వాక్యదోప. 
ములు చెప్పబడినవి. 

వాక్య పశ ౦సావివరణము. 

నూ! అథ వాక్య ప్రశంసా -- వాక్నప్రశంసా నామ యథా 

ఖల్వన్నిన్న గై త్యన్యూ నమనధిక మర్గవన ననపార్ణక మశిరుద్ద మధిగ తపదా 

ర్ధం చేతియ శ్ర జ్వాక్యమను యోజ్యమితి ప్రశస్య తే;551 

అ వాక్యము న్య్యూనాధికములు లేనిదిగను అర్థవంతేముగను అపార్థములు లేనిది 

గను వియద్ధము శకానిదిగను పద ములయొక్క అర్థమంతయు పొంచబతినదిగ ను అనను 

యోజ్యముగను నుండి (పళంసింపబడుట వాక్య[పేళంస యనబడునూ. 

ఛ లవినరణము. 

మూా॥ అభ ఛలం---ఛలం నామ పరిశఠ మర్థాభాస మపా ర్థకం 

వాగ్య స్తామాత మేవ! తద్ద్వివిధం వాక్ళలం, పామాన్యచ్చుల"చ! తత 
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వాక్సలం నామయథాకక్సిద్నూ యాన్న వతన్నా ౨2 యంభిప.గిత్తి, 

భివగ్యూయాత్ నాహం నవతి వఏకతనోఏ౭హమితి, పరో 
జూ%యాత్ --నాహం బ%ఏీమి నవతన్తా9ణి త వేతి, అవితు నవాభ్య 

స్తం హి లేతన్నమిత్తి భిషగ్బూ/యాణ్=-న మయానవాభ్య స్తం, 
తస ౧మనేకధా౭ భ్య స్తం నమయా తన్న మికి నత ద్యాక్ఫలం; 

సామా న్యచ్చలంనామ యఫా--- వ్యాధి పవ్రవనాయావధమిత్యు 

పరో (బూయాతీ్ సత్ సత్చి = శ్ల్రమనాయేతి భవానాహ సన్ హి 

రోగః, సదా'పధం, యది చ సత్ సత్సశమనాయ భవతి, తతి 
సన్ హి కాస సత్ మయః. సత్సామాన్న్యా తా; సె క్షృయపిశ 

వమునాయ భవివ శీతి; ఏత తామా న్య చృలన 156! 

అ॥ వంచింప నుడేశింపబడినటియు అనాభాసకలిగినటియు అపాకముకలిగి ద లు థి రు థి 
నట్టియు వాక్యములను (పయోగించుట ఛల మనబడును, అది వాక ఇృలమనియు సామా 

న్యచ్చలమనియు "రెండువిశములుగ నుండును. వానిలో వాక్చల మెట్టనగా యై ఈ త్ర 

వైద్యుడు నవతం[ తుడు” ఆని ఒకడు చెప్పినప్పుడు “నీను తో "మ్మిదిశ్నా స్త ములు కల 
వాడను కాను, ఒశేశ్నా స్తృము కలవాడను” అని వైద్యుడు చెప్పవలయును. ఆప్పుడు 
పరుడు “నీవు తొమ్మిదిశ్నా స్త్ర యులుకల వాడవని "నేను చెవ్బలేదు. నవాభ నగరం కుడ 
వని చెప్పితిని” ఆని మరల ఆనకలయును. వెద్యుడు మరల * “నేను కా స/మును 
తోొమ్మిదిసారులే -చదువుకొన లేదు. వాలసారులు చదువుకొంటిని* అని అనవలయును, 
ఇట్లు చెప్పుట వాళశ్చ్ళలముగ నుండును. సామాన్యచ్చల మెట్టన గా__ఒకడు LEON 
భము వ్యాధిని శోమింపజేయును” ఇని చెప్పినపుడు పరుడు “సత్సదడారమును శమింప 
జేయునని నీవు వెప్పితివి కదా! నోము సత ఎదార్భము జాపధము" సత్పేదార్థము. 
సత్పదార్థము సత్పేదార్థమును నళింప జేయునని నీ అభి పొయ'మెన యొడల సత్సదార్థ 
మెన కాస సక్సేదార్థ మైన తృయను సత్పదార్థ సామౌన్యమును బట్టి శోమింప జేయవలనీ థి లు 
యుండును ఆని ఆనవలయును. ఇట్లు ఆనుట నామాన్య-చ్చృల ముగ నుండును, 

అ హేతువివరణము. 
మూ![అథా హేతుః --- అ హేతుర్నావము (పెరణసమః సంశయ 

సమో వ్యర్థ సమ ఇకి! తత ) పుకరణసమో నామహేతుక్యధా--- 
అన్య థర రాదాత్యా నిత్య ప్రతి పన్న జూయాతీ —యస్మాదన్య 
చృరీకాదాత్మాతస్థాన్ని త్యః;శరీరం హ్యానిత్వమతో విధర్శిణా చా 
తనా భవి3వ్యమి ల్యే చాహేతు: న హీయ వవ పత్షః స వవ 

స 



సంశయ చ్చేదహేతుః, య భా-అయమాయుశ్వేడె క దేశ్సనూవా,కింన్వ 
యం చికిత్సకః స్యాన్న వేతి సంశకయే పనో (టూయాత్ --యస్నా 

దయామాయు్వే దై క చేశమాహా తసా శచి ఏకిత్సకోఒయమికిన చస 
శయ'హేతుం వి శేషయ ల్యేవ వా పాతుః, నహి యవవసంణ్హయహే తుః స వవ సంశ్రయ చ్చేద హెతుర్భవతి) వర్ణ సమో నామా హెాతర్యో 
హేతుర్ణర్థ్యా విశిష్టః, యథా--పో(బూయాళ్ -అస్న్పర్శ త్వాద్బుద్ద్ధి 
రనిత్యాశ్షబ్దవదితి,అతీ )వర్గ ్ యః వో బుద్దిరవి వర్ల్యా, శదుభయవర్లా ర్ట 

విశిష్ట తా(ద( ర ఫ్రసమో=ప్య హేతుః! 571 
_ అ॥ ఆ హేతువు (పకరణసమమనియు  సంళయసమమనియు వర్ష్య సమమని యు 

మాూడువిధ ములుగ నుండును. వానిలో (పకరణనసమొా హేతువు ఎట్టునగా ___ “ఆశ్మ్మ 
శరీరముకం కొ ఖిన్న మెనది. నిత్య మెనది” అని ఒకడు చెప్పినప్పుడుపరుడుోశరీరము అని 
త్యయెనది. శరీరముకం "కె. ఆత్మ ఖిన్నథర్మమును కలిగియుండవలయును. అందువలన, 
శరీరముకం మొ ఆక్కఫిన్న మెన ఆత్మనిత్య మె నది” అని చెప్పుట (పకరణ సమాహేతువుగ 

నుండును. ఎందువలనననగా___ఏఏ పక్షమో అదియే హేతువుగ నుండజాలదు. వీది 
సంశయహాశతువే ఆదియే సంళయ చ్చేద హేతువుగ నుండుట సంళయసమా హేతు 
వనబడును. ఎట్లనగా__ఇతడు ఆయు ర్వేదమునందలి ఒకభాగము-నే చెప్పుచున్నాడు 
గావున చికిత్సకడవునా కాడా యని సండేవాము కలిగినపుడు “ఆయు ర్వేదమునందలి 
ఏక భా గమును చెప్పుచుండుటవలన నే ఇతడు చికిత్సకుడు” అని పరుడుచెప్పుట సంశయ 
సమౌాహేాతువుగ నుండును. దీనివలన సంళయవచేేదము విశేషించి కలుగదు. ఏది 
సంశయహేాతువో అదియే సంశచే దహేతువుగ నుండజాలదు. వర్షింపతేగినదాని 
కంచు విశేషముగనుండని హేతువు వర్ల విసమా హేతు వనబడును. ఎట్టనగా_బుది 
స్పర్శ లేనిదగుటవలన శోబ్దమువ లె అనిత్య మెనది. అని చెప్పుట నశర్హ ర్థసమాహేతువుగో 
_నుండును.ఇచ్చట శబ్దమును బుద్ధియు వర్షింపదగినవిగ నున్నవి రెండిటియొక్క. 
సాధించుటయందు విశేష హేతువు లేక పోవుటవలన వర్గ సమా హేతువుగ నుండును, 

అతీత కాలాదివివరణము. 

_ మూ॥ ఆథాలీత కాలం --అతీతకాలం నామ యత్పూర్యం వా 
చ్యం తత్పళశ్చాదుచ్య తే, తత్కాాలాతీత త్వాదగాహ్యూం భవతి; పూ 
ర్వం వా న్మిగవాపా) ప్పమనిగృవ్యా పమో న్తరితం పస్బాన్ని గృహీతే 
త_త్తస్యాతీత కాల త్యాన్ని[గహవచన నుసమర్షం భవతీతి" ఆ ఫోపాలమ్భృ 
ఉపాలమ్మో నామ హేతోర్లోవనచన; ము శాాపూర్ణమ హేతవో 
హేత్యాభాసా వ్యాఖ్యా తా. అథ  పరిహాగాపేెహోకో నామతా వ 
దోషమవచస గ్య పరివా రణం, య థా-నిత్యమాత్మని శరీర స్టే జీవలి శాన్యు 
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పలభ్య_న తస్య చాపగమాన్నోపలభ్య శే, తసా ఇదస్యః శరారాజ్తా 
న్ జట య రాను ఫ్రా భో: మ ఇ న లాం లారి తానిత్య శృతి అథ పృతిజ్ఞాహోని ప్ర క్హాహానిర్నామ సా పూళ్య 

ప్రతిగృహీ తాం ప్రతిజ్ఞాం పర్వనుయు క పరిత్యజతి![ యభా-_ [పాక్ 
ప 8 పుగువ పర్చునుయు కసా ౧వా---ఆ 
పజ్ఞాతిం క్ట ఖలు నిత్యః పుగుష ఇతి పర్యనుయు కసా గహ నిత్య 
ఇతి!611 

el వూర్యమునందుచెప్పవల సీనవిష యమును తరువాత చెప్పుట అతీత కాల మన బడును, అతీత కాల మెనదగుటవలన దానిని గహీం పకూడదు, మరియు జయింపదగిన 
కాలమునందు జమిపక ఇతీరపక మునవలంబించి తొనుజయింపబడిన వాడై "అప్పుడు పరునిజయించుటకు చెప్పువాక్యములు అతీకకాలమెనవగుటవలన అసమర్థములుగ నుం 
డును. చెప్పబడిన హేళతువునవ దోషమునుకల్పించుటఉజాపాలంభ మనబడును. పూర్వము నందు చెప్ప బడినట్టియు హేతువులవ లెకనబడునట్లి అహేకువులు దీనికి ఉదాహారణ 
ములుగ నుండును. దోషయు _కృవిషయమునుపరిహరించుట పరిహార మనబడును.ఎట్ల 
నగా_ఎల్టప్పుడును శరీరమునందు ఆత్మయుండుటవలన జీవలతృణములు ఫక్ లుగుచున్న వి, 
ఆత్మ లేక పోయినచో జీవలతేణములుండవు.కావున ఆత్మళరీరముకం "కు అన్య'మెనది 
గ నునిత్య మైనదిగను ఆందును. ఇట్లు చెప్పుట పరిహార మనబడును, పరునియొక్క_ 
యు క్తికిలోబడి పూర్వమునందు చెప్పబడిన తనయొక్క_పతిజ్ఞను విడచిపెట్టుట "పత్రి 
ఖ్హోని యనబడును. ఎట్లం-గా__పఫురువుడు నిత్యుడు” ఆని ముందుగ చెప్పి-షిమ్మట పరునియు క్లికిలోబడి “అనిత్యుడు” అని చెప్పుట పజ్ఞాహానిగ నుండును, 

అభ్యనుజ్ఞా దివివరణము. 

మూ! అభాభ్యనుజ్ఞా_అ ధ్యనుజ్ఞా నామ.య ఇప్టానిహైభు2ఒ 
పగమః॥అధథ హక నరం —-హేత్య నరం నామ పుకృతిహేతా వా. 
శో యద్వికృతి హెతుమాహా॥ అభి ర్భస్తరం- అర న్వర-నామ "వీళ్ల 

సీన్ వక్ష వ్యే పరం యదాహ)యథ----జ్యరలమణే వాచ్యే ప్రుమే 
పహాలక్షణమావహా॥ అథ నిగ్ధవాస్థానం --నిగహస్థానం నామ పఠరాజ ర్త 5 0 rs అలో . > జి అద 

. 
యప్పా) పి ఐతిరభిహాతస్య వాక్యస్యావిజ్ఞానం పరిషది విజ్ఞానవత్య్యాం; 
యద్యా అనను రూజ్యస్యాను యోగో౭ను యోజ్యస్యచా నను యోగః; 
ME రా ( అవ్ ఆ పృకిజ్ఞాపానిర భ్యనుజ్ఞా కాలతీతవచనను హేతుర్నూ ్యానవుతిరి కం ష్య 
రమవర కం పునరు క ౦ వికుదం కో న 1 
ర్ట ర్భకం పుగరు క్ష ఎరుద్ధం హీత్వ చ్చ రమర్థాస్తరం నిగవాస్థానమ్. 
ఇతి వాద'మూర్లవదానియధో 7 శమభినిర్దిపాని భవ న్తి166॥ 

el ప్ట్లమెనట్టియు అనిష్ట్టమెనట్రియు విషయమును పొందుట అభ్యన్లుజ్ఞ యన బడును, సరి మెనహేతువును చెప్పవలనీయుండగ విక తిహేతువునూణపట్ప హరీ ంతేర మనబడును, చెప్పవలనీసివిషయమేోన గాక" ' మరీరా కో విషయమును చెప్పుట అర్ధంతరే | 



(22) వఏిమానసా నము 169 స్ ; 

నునబడును. ఎట్లనగా _ జ్య్ఞరలక్న్షణములను చెప్పవలనీయుండగ (పమేవాలక్షణముల నూ 

చెప్పుట అర్థాంతేరముగ నుండును. పరాజయమునుపొందుట నిగవాస్థాన మనబడును, 

పరిషత్తునక "తెలినినను ముమ్మారు చెప్పిననుకూడ 'తెలియకుండుట, (పశ్నింపతేగ నివిషయ 
మును పశ్నించుట, (పళ్నింపతీ గినవిషయమును (పశ్నింపకండుట ఇవి నిగ దాస్థౌన 

ములుగ నుండును. మరియు ప్రతిజ్ఞాహాని, అభ్య న్ను జ అతీతకాలము ఆహా పాతేవు 
న్య్యూనము, అధికము, అపార్థక ము, " అనర్థకము, పునరు క్త కము, విరుద్దము, హేత్వంత 

రము, అర్థాంతేరమయు ఇవికూడ్ నగ్రహస్టానములుగ నుండును. 

మూ ఇతి వాదమార్గపడాని యథో ద్లైశమఖినిర్హిస్టాని భవ న్గి! 
అ॥ వాదమునిమి_త్తోము 'తెలియతగిన విషయములు ఇట్లు తవధమున వివరింప 

బడినవి, 

మూూ॥ వాదస్తు ఖలు భిషజా వర్తమానో వరే ర్రెకాయు న్వద 

ఏవ, నాన్యతి) | అత) 1 ప్ శాక్యపతి వాస్యవిస్తారాః సైవలాకవ 
త్తయశ్చ సర్వాధికర ణేవు; తాః సర్వాః సమ్యా గవే మ్యా వెవ్యు 

సర్వం వాక్యం [(బూయాతే , నాపకృతేక మశాంస్ర్ర మపంనీ, తమసాధక 

మాకులమజ్ఞాపక ర వా, సర్వం చ పౌాత్రుమద్చూయాల్ , పూతు 

మనో వ్యాకలుషాః సర్వ ఏవ వాదవిగ్రహోన్చికిత్సి లే కారణభూ 
"తా, (పళ స్త స్త బుద్ధివ థోర్వాత్ = సత్వార మృసిద్ధిం హ్యోీవవాత్యనుప 
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ఆ|| వె వె ద్యులపజరుగువాదము ఆయు శ్వేదమునుగూర్చియే జరుగ వలయును. కానీ 

ఇతేరవిషయములను గూర్చి జరుగకూడదు. వాక్య పతివాక్య ములయొక్క_ వివరణము 
ఈస్థానమునందు చెప్పబడినది. ఇతరస్థానములయందు ' ఆనేక విభ ములగువిషయములు 

వివరీంపబడినవి. ాానినన్ని టిని బాగుగ ఆలోేచించియే మాట్లాడవలయును, సందర్భము 
లేనట్టియు, క్యా స్త్రీయముకానట్టియు, పరీషీంపబడినట్టియు, ప్రమాణము కానట్టియు, 
వ్యావల మెనట్టియు, విషయమును "తెలియ జేయనట్టియు వాక్యములను. (ప్రయోగింప 
కూడదు. (పతివాక్యమును సకారణముగ మాట్లాడనల యును, సకారణములెనట్లి యు 

నిష్కు_ల్భష ము లె నట్టియు వాదములు, పళ స్త స్తమెన బుద్ధిని కలిగించునవగుటవలన చికక్సవ 

ఊపయోగకరములగ నుండును, (హ్ స మెనబుది సమ స _సపయత్న ములకను సరియగు 
థి ఫలమును కలిగించును. 

జ్ఞానాభివృద్దికొరకు తెలిసికొన౩గిన విషయములు. 
| 

Le 

మూ॥ ఇనూసి ఖలు తావదిహ కాం చిత్పకరణాని |బూమెోా 

భీషజాం స్హానార్థల, కజ్షాన పూర్వకం కర్యాణాం సమావమ్భృుం పథం 

సని కుళ్టలా;:! జాత్యా హి కారణ కా౮ణ కార్య యా కార్య కారర్శఫలా 
Ca 
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పక ఎ sn నివ రమానః భా నుబన్ధ చేశ కాలప్రకృత్యు పాయాన్సమ్యుగభి 1 రమాన ర్యాభిని 
ర్య ల ర్తొవప్టఫలానుజన్థం కార్య మ భినిర్వ రృ్వయత్య నతిమవా తా (పయ 

'ల్నేన కరా 1701 

ఆ॥ కార్యములను జ్ఞైనపూర్వకముగ చేనీనచో బుదిమంతులు (పళంసిం చెరు, 
కావున జ్ఞ నాఖివృద్రికొరవ వెద్యుడు తేలిసికొనతగిన కొన్నివిషయములను చెప్పు ఇ థి యం 
చున్నాము, కారణము కరణము, కార్యయోన్ని కార్యము, కార్య ఫలము, అనుబం 
ధమ్ము జేళము కాలము, (పవృ త్తి, ఉపాయము వీనిని బాగుగ తెలిసికొని కార్యముల 
నా-చరించినచో ఇష్టఫలము నొందును. మరియు ఆధిక ప్రయత్న ములేకండ? -నేశార్యము 
నిర్వ ర్మిఆచును, 

కారణాదపివరణము. 

మూ! తతి కారణం నామ తత్, యత్క_రోతి, స.వవ హే 
తు, స కర్లా॥ కారణం పున సత్, యదు ఒకరణా యోపకల్ప తే 
క్ట డం కార్యా ఖినిర్య ల్ (పయత మాన్య కార్య “హాని స్తు న్యాయా 

SE " పూగ్రా కార్భతరమా' పద శే కారం తు గుత్ర్, య(త్స 

యూజవా కార్యాఖిని న లలి ట్రీ అ బన స్తు శలు సజయ క గార 
య! | ' 

మవక్యమసాబభ్నా తి కారా స తే రకాలు కార్యనిమి శ్రీ,శుభో యెడ 
పృశుభో వా భావః॥ చే? స్త ఛహైానమ్ ॥ కాలః పునః పరిణామః | 3 . రా 
(పన్ఫత్తి సు ఖలు చేసా కార్యార్థా. (సవ కియా కర్ణ యత్న కార్య 
సణూరిమృశ్చ॥ఉపాయః పునస్ర్రుయాణాం కారణాదీనాం సౌహువమభి 
పిభానం. చ సమ్యక్ కాం న్రీగెర్యఫలానుబ సపర్హ్యానాం, కార్యాణా | శ జ 

మభినిర్య రృక ఇత్యతస్తూపాయః; కృతే నోవాయార్థోఒ స్త్ నచ 
విద్య లే తదాశ్వే, కృతాచ్చో త్తరకాలం ఫలం ఫలాచ్చానుబన్థ ఇతి॥ 

© కార్యమును ఎవడు చేయునో వాడు కారణ మనబడును. మరియు “హేతు 
వనియు క ర్రయనియుకూడ చెప్పబడును, కార్యమును చేయువానికి శార్యమునునిర్య 
రశచుటయందు సాధన్నమెనది ఊపకర మనబడును, ఏది మార్చునొందుటవలనే 
శార్యముగవగునో యది కార్యయోని యనబడును. 'బేనిని చేయుటకు క ర్ల పవ రిం 
చునో అది కార్య మనబడును. ఏ పయోజనము నుబేశించి శార్యమును చేయునో అది ఏ కార్యఫల మనబడును, కార్యమువలన కలుగు కుభరూప మ్రైనట్టిగాని  అశుభపరూ 
మెనట్రిగాని ఏఫలము క రను ఉత్తరశాలమునందు అనుసరించియుండునో అది అను 
బంధ మనబడును, కార్యమునకు అధిస్థాన్నమెనది చేళ మనబడును. బు త్వాదిరూప 
మెనపరిణామము. కాలమనబడును. కార్యముకొరక। పవ ర్మించుట (పవృ త్తి యన 
బడును, అదియే (క్రియయనియు కర్ణాయనియు యత్నమనియు. శార్య సమౌరంభ 
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మనియు చెప్పబడును. కార్యము క ర్యఫల ము అనుబంధము ఇవిగాక మిగిలిన కా౪ 
ణము మొదలగుమూడును కార్యమునిమి _ర్తము సరిగనుపయోగింబడుట ఉపాయ మన 
బడును. కార్యముచేయబడిన పిదప ఊపొయమునక ఆవసర ముండదు, కారోోత్ప చికి 
పూర్వము కార్యము ఉండదు, కార్యమా చేయ 'బడినపిమ్మట (ఫలమును ఫలమువలన ఆను 
బంధ మును కలుగును, 

గ్ వన అద ల వరా! ఏతదుళ్దవిధవి గో పరీ వం, తతో౭ న నం కార్యార్థా 
[పవృ _త్తిరిష్టా; తస్తా శద)ివళ్ కార్యం చికీరుః (నాక్కార్యసమాకమ్భ్భూ 
త్పరీక్షయా కేవలం పరీశ్ష్యం పరీత సథ కర్ర శ్రసనూరభేత క రుమ్ [81 

ఆ॥ (పన చెప్పబడిన పదివిధములగు విషయములను ముందుగ పరీక్షించి వీమ్మట కార్యమును చేయుటకు |ప్రయత్నించుట అనువాలైమెనదిగ నుండును, కావున వైద్యుడు 
బాగుగ పరీకీంచి కార్యమును చేయవలయును, 

మూ! త త్రచేడ్భివగభిగ్యా భివజం కోశ్సిచేవం పృచ్చేత్ — 
వమనవి రచనాస్థాపనానువాసనళిరోవి శే చనాని (పయో క్రుకామేన 
భిమజా కతివిధయా పరీక్షయా కతివిధమేవ పరీక్యుం, కళ్చాత J 
పరీక్ష్యువి శేషః, కథం చ పరీశ్నీ తవ్యః, కి(పయోజనా చ పరీమోా, 
క్య చ వమనాప్నా౦ (పవృ త్తి: గ్య చ నివృత్తి: (పవృ తిని వృతి 
లవణసంయోగే చ కిం దై_వైకం, కాని చ వమునాదీనాం భేసజ(ద 
వ్యాణ్యుపయోగం గచ్చ ఏ8 ॥89॥ ఖా 

అ వమనము వినేచనమా ఆస్టాపనవ న్నీ అనువాసనవ సి నస్యకర్మ వీనిని చేయిం 
పదలచినవై ద్యుడు ఎన్ని విధములగు పరీక్షలే ఎన్ని విభములుగ పరీక్షీంపవలయును? 
ఇందు పరీక్నీంపతగినవిశేష మేది ఎట్టు పరీకీంపవలయును* పరీకించుటవలన (పయోజన మేమి? వమ నాడులు 'వెట్టిసముయయున సరిగ (పవర్తించును * ఎట్టి సమయ 
మున సరిగ "పవ ర్తింపకండును * సరిగ (ప్రవ ర్రించుటయొక్క_యు "సరిగ పవ ర్శింప పండుటయొక్క_యు లతణములు కలినీయున్న పుడు ఏీమిచేయుటక్షు నిశ్చాయింప 
వలయును వమనాదికర్శలక ఏ ద్రవ్యములు ఉపయోగించును* అని వైద్యుడుగాని వె ద్యేతరుడుగాని వె ద్యునిఅడుగవచ్చును. 

మూ! స ఏవం పృష్టో యది మోహయితుమిచ్చేశ్ , (బూయా 
చేనం-_బహువిధా హీ పరీ తథా పరీక్యు విధి భేదః, కతమేన విధి 
భద్నపకృత్య_న్త రేణ భిన్న యా పరీక్షయా కేన వా విధిభద్మ,ప్రకృత్య_న 
శేణ పరీక్ష్యుస్య భిన్న స్య భేదాగ98 భవాన్స ఎ్ర చ్చు త్యాఖ్యాయమా 
నర. నేజానీం భవల్ో=_న్యేన విధి భేదప్రళ్ళత్య న్త రేణ భిన్నయా . ఠీ 
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క యా౭_న్యేన వా విధిభేద పకృత్య న్న రేణ పరీక్ష న్రీస్య భిన్న స్యాభిలపి. 
తమర్థం (శోతునుహమన్యేన పరీయోవిధిభేదపకృత్య న్న రేణాన్యేన 
వా విధిభేదపకృత్య న్న రేణ పరీత్యం ఛిత్వాఒన్య థాచ కాణ ఇచ్చాం 
(పపూరయేయమితి ॥కలి॥ 

అ॥ _పవిధముగఅడుగబడిన చైద్యుడు వానిని మోహమునొందింపదల-చినచో 
ఈ కింవివిధముగ అనవలయును. పరీక్ష అ నేకవిధములుగ నుండును. పరీక్షీంపతగినవిష 
యములుకూడ ఆ నేకవిధములుగ నుండును. ఏవిథ యమెనకారణ భేదముచేఖిన్న మెన పరీక్ష 
చేత ఏవిధ మెన కారణ భిదముచేభిన్న మెన పరీక్షీంపతగిన విషయముయొక్క_ భేదములను 
నీవు ఆడిగితివి 9 నీవు ఒక విధ మెనకారణభేదముే భిన్నమైన పరీక్షచేత ఒకవిధ మెన 
కారణ భేదముచేఖిన్నమెన పరీశ్షీంప్మతగినవిషయముయొక్క_ భేదమును వినదల-చినప్పుడు 
నేన మరియొక విధ మైనకారణశోదముచేభిన్న మెన పరీక్ష చేత మరియొక విధ _మెనకారణ 
భెదముశచేభిన్న మెన పరీకీ,౦పతగినవిషయముయొక్క_ భేదమును చెప్పినయెడల నీయొక్క 
ఇచ్చను పూరింపజాలను. ఆని అనవలయును, 

నూ! స యదు తరం బూ)యా త్తత్సరీత్యో తరం వాక్యం న! aro) అలి 9) 

స్యాద్యథో క (వలివచనవిధిమవేత్యు; సమృగ్యది తు [జూయాత్, 
శ చైనం మోహయితుమివ్చేత్ ; (పాపం తు వచనకాలం మన్యత 
కామమ స్కై [జూయాదా ప్తమేవ నిఖలేన 841 | 

అ॥ అప్పుడు పరుడు వెప్పిన సమాధానమును పరీక్షీంచి తేగినసమౌ ధానమును 
సమౌ ధానవిధిననుసరించి చెప్పవలయును. పరుడు సరియగుసమౌధానమును వెప్పినచో 
వానికి మోహముకలిగింప నుద్దేశింపకూడదు. వెప్పుటక అనుకూల మెన కాలమని 
తలచి సను _స్పమెన విషయమును య థార్థముగ చెప్పవలయును. 

మూ॥ ద్విపిధా ఖలు పరీకాొ జ్ఞానవలాం (పత్య.క్ష మనుమూానం 
చ, సతేద్ద్ధి ద్యయముపచేశ్టశ్ట పరీవూస్యాత్.; ఏవమేపాొ ద్వివిధా పరీజా, 

'గ్రివిధా వా సహోపజేశేన ॥8క॥ 
ఆ॥ జ్ఞనవంతులక పరీక్ష (పత్యతమనియు ఆనుమానమనియు "రెండువిధము 

లుగ నుండును, ఆప్లోప దేశముకూడ ఫరీత్షగ నుండును. అందువలన పరీక్ష రెండువిధము 
లుగ గాని ఆపాపబేళముతోకలిసీ మూడువిధములుగ గాని యుండును, 

కారణము మొదలగువానికి ఉదాహరణములు.” 
_ మూ! దశవిధం తు పరీక్యుం కారణాది యదు కమ గే, 

తదిహ భిషగాదివు సంసార్య సందర్శయిప్యామః-ఇవా కార్య (పా సః 
కారణం భీవక్, కరణం పున శ్సేవజం, కార్య యోనిర్థాతు ఎవెపమ్యం, 
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వార్యం ధాతుసామ్యం, కార్య ఫలం సుఖావా పః, ఆనుజన స న స్తుఖల్వా 

ల బేనో భూమి రాతురశ్చ, కాఆః పునః సంవత్సర ళ్చాతు రావస్థా 

చ, [పవృ త్త ర (పతికర్శసమారమృః, ఉపాయస స్తు భిమగాదీనాం 

సౌప్పవమభివిధానం చ సమ్యక్ ; ఇప నా సాయ స్య బిషయః 

పూశ్వేణైవో పాయవిశేపే.ణ వ్యాఖ్యాత ఇతి కారణాదీని దశ్చ దశను 

భిషగాదిషము సంసార్వ సందర్భితాని, త థె వానుపూర్యా స్ట వతద్దశ విధం 

పరీమ్య్ము క మే ॥ తస్య యో యో విశేపో యథా యథా చ పరీత్నీ 

'తవ్యః. స తథా తథా వ్యాఖ్యాస్య తే | 8'7॥ 

అ॥ పూర్వమునందు చెప్పబడినట్లియు పరీకీంపదగినట్టియు పదివిఫములగుకార 

కాదులకో వైద్యుడు మొదలగువారిని ఉదావారణములుగ చెప్పుచున్నాము. కార్యమును 

సాధించుటకు వైద్యుడు కారణముగ నుండును. కు పదము సాధనముగ నుండును. 
ధాత్సువై షమ్య ము కార్యయోనిగ నుండును. ధాతుసామ్యముకలుగుట కార్యము? 

నుండును. సుఖముపొందుట కార్య ఫలముగ నుండును. ఆయురఖీవృద్లి అనుబంధ ముగ 
థి 

నుండును. భూమియు రోగియు చేశమనబడును. సంవత్సరమున రోగినీతియు కాల 
థి 

మనబడును. శార్యమునుగూర్చి |వవర్తించుట |పవృ_్తి యనబడును. వైద్యుడు మొద 
లగు విషయములు సరిగ్యపవర్మించుట ఉపాయ మనబడును, ఊపాయముయొక్క_ విశే 
షమును ఫూర్వమునందు చెప్పు ఎఏబడినవిధ మునే ఇచ్చటకూడ "తెలిపికొనవలయును. కార 

ణము వెుదలగు పరీతీంపతగినపదివిష యములును వైద్యుడు “వుంద లగుపడింటి యందును 

ఉఊదాహరణములుగ ,|క్రమముననుసరించి చెప్పబడినవి. వానియొక్క. విశేషములను 
ఏవిధముగ పరీకీంపవలయునో ఆవిధమును వెప్పుచున్నాము, 

కారణ వివరణము. 

_ మూ! కారణం భిషగిత్యు కృమ(గే, తస్య పరీయా-భివజ్నామ 
స యో భిపజ్యతి, యః సూతా ర్థ పయో గకుశ లః, స్య వాయు; 

సర్వథా విదితం; యథావత్సర్యధాతుసామ్యం చికీ నన్నా త్మానమే 

దితః పరీకేత గుణివు గుణతః కార్యాభనిర్భ్భ రత్త ప పళ్యన్.ీచ్చిదహ 

మన్య కార్యస్యాభినిర్వ రృనే సతర న వేతి త్మకేమే భిషగ్గుణా 

మైరుపపన్నో భిషగ్ణాతుసామ్యూభీనిర 6 రనే సమర్గో భవతి; తద్యథా- 
సర్యవడాత & శుత తా పరిద్భృష్ట్రక రతా దాత Se శోచదం జితహా స స్త తా 

పకరణవతా సశ్చే నిియోపపన్న తా (పకృతి జౌ పతిప త్తి పలి జ 

శా చేతి 1881 2 | యం Pe 

యమున a Te చల చ ఎల వాం శే కే మై మన్ కానా మ ఎన్” ఇ అం మకా మై బై సత్త టు మ రం అబా మా = Ce సదా క న శేపసుం గాదా చాపు య 



174 చరఠరకస౦6హిత 

ei వెద్యుడు కారణమని యిదడివరలే చెప్పబడినది. వానియొక్క_ పరీత్నన 

చెప్పు చున్నాము. శా స్త్రవిషయములను (ప్రయోగించు టయందు. నేర్చరియు ఆయు 
వును బాగుగ తెంనికొనినవాడుము బాగుగచికిత్సించువాడును వైద్యు డనబడును. సర్వ 

ధాతువులవను సామ్యమును తగినవిధమున కలుగ చేకదలచిన *వె ద్యుడు తొలుత నా 
యొక్క గుణములనుబట్టి నను ఈశార్యమును "నెక వేర్చుటవ సమరుడనా ! కాదా! ” 

అని తనగుణములను పరీకీం చుక నవలయును. వైద్యుడు ఏీగుణమీలనుకలిగి యున్న 
యెడల ధాతుసామ్యమును కలిగించుటకు సమర్థుఢుగనుండునో అట్టిగుణములను. చెప్పు 
చున్నాము. శా స్పమును బాగుగ నభ్యసించుట్క క ర్మాభ్య్యాసమును కలిగియుండుట 
సమద్ధుడుగ నుండుట, శు-చిగ నుండుట్క హ_స్టకౌాసలమును కలిగియుండుట, ఉపకరణము 
లను కలిగియుండుట, సను శ్లేం| దియములను కలిగియుండుట, ప్రకృతిని తెలిసికొని _ 
యుండుట, (పతి! కియలను తెలినికొనియుండుట ఇవి వైద్య గుణములుగ నుండును, 

కరణవివరణము. 

మూ! కోణం పున ర్ఫేషజం; భేషజం నావా తద్యదుపకరణా 
యోపకల్ప ట్ర్ శి పబో ధాతుసామ్యా భి నిర్వ SEN (పయతమానస్య 

ఏికేషతశ్చోపాయా న కేభ్యః | తద్ధి(విధం వ్యప్నాశయభేదాత్ -దైవ 
వ్యపాశయం,యు క్తి సిపాశ యం చేతి తత _దెవన్య పాశ) యం6_ 
మనై" )వధిమణిమజ్జల బల్యు పహారహోమనియమ [పాయళ్చితోవవాస 
స్య స్త్వ్య్యయనపిణిపాతగమనాది, యు కి వ్యపాశ 9యం-సంశోధనోవశ 
మనే చేస్టాశ్చ దృష్టఫలాః | వత వె పైప భేవజమబ్గ్ద భేడాదపి ద్యివిథం 
దగవ్యభూతమద వ్య భూ తెం చ! తత యడదవ్యభూతం తదుపాయా 
భిన్ణుతం, ఉపాయో నామ భయవర్శనపిపా ఇపనవిసా రణమోభణవా రణ 
భర్తనఎనవధబస్ధస్వప్న సంవాహనా ఏళమూరో భావవిశేపో యథోకా 
సిద్దు క పాయాశ్చొపాయాభిన్లుతా ఇతి |! యత్తు దివ్యభూతం తద్వమ 
నాదిమ. యోగము పెతి;తస్యావీయం పరీశ్షైఇద మేవంపికృ త్యా 
ఏవంగుణ మేవంప్ర)భావమస్ని్దే శే జాతమస్నీన్న ఎ్రలౌ వేనంగృహీత మే 

వఠినిహితే మేవముపస్కృతమనయా మాతయా , యు క్క మస్మినోగ 

వవరివిధన్య పురుషపై ఫతౌవన్తం ద్'పమపకర్ష యత్యుపశ మయతి 
వాయదస్యదపి చైవంవిధం భేషజం భవే త్తచ్చానేన చానేన విశే 
వశేన యు కృమితి 1891 

el బుిషధము కరణమని చెప్పబడినది. ధాతు'నామ్య మును కలిగించుటకు 
(పయత్నీంచుచున్న వెద్యునకు ఇతర ఉపాయములకం క్ు విశేషించి సాధ నముగనుండు 
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నది భేషజ మనబడును. ఆది ఆశ్రయ భేదమును బట్టి టెవవ్యపాశయమనియు యు క్రి 
వ్య పాళయమనియు "'రెండువిధ ములుగ నుండును. వానిలో నుంతీములు, ఓషధులను 
ధరించుట్క మణులనుధరించుట, మంగళ చవాచకములు బలిదానము, కానుకలిచ్చుట్క 
హోమములు నియమములు, (పాయక్సి త్రము, ఉపవాసము ఆశీర్వచ నములు, నమ 
స్క్కారములు, తీర్థయాతలు “మొదలగునవి దెవవ్యపాళశయములుగ నుండును, సంశా 

భనమ్బు సంళమనము దృష్టఫలముగలమన శ్నేష్టలు ఇవి యుక్తి వ్య పాళ౦ యములుగ 
నుండును, యు క్రి వ్య పాళరయమైెన క "పము అంగభేదమునను సరించి (దవ్యభూత 
మనియు అ|దవ్యభూతే మనియు శెండువిభములుగ నుండును. అందు (దవ్యభూతేము 
ఉ పొయముననుసరించియాండును.  ఛభయపెట్టుట, విసయమును కలించుట్క మరు 
ఫును కలిగించుట, &ోభనుక లిగించుట్క సంతోషమును కలిగించుట, అపకారవాక్యము 
లను పలుకుట, కొట్టుట, కట్టి వేయుట, నిద, పిసుకట "మొదలగు అమూ_ర్రిమంత ములగు 

కృత్యములును ఇతరములగు సాథ న్మకియలును ఆపాయము అనబడును. వమనాదికర్మ 
లయందుపయోగించునది దంవ్యభూతముగ నుండును. దానియొక్క_ పరీక్ష చెప్పబడు 
చున్నది. ఈదగవ్యము ఈ పిక్ళతికలది. ఈగుణములుకలది. ఈ ప్రభానముకలది. ఇట్టి 
దేశమునందు పుటినది. ఈబుతువునందు ఈవిభథముగ గహీంపబడినది. ఈవిధముగ 
నుంచబడినది, ఇట్లు సంస్కా_రముచేయబడినది. ఇట్టిపరిమొణముతో నుపయోగింపబడీ 
ఈ వ్యాధియందు ఇట్టి పురుషునకు ఇంతవోపష మును శోధించుటళాని ళమింప జేయుటశాని 
చేయును. అని తెలిసికొనుట పరీక్ష” నుండును. ఇతరౌషధముకూడ ఇటివిశేషము 
అతో కాడియుండును, ల 

కార్య యోనివినరణము. 

వూ! కార్య యోనిర్థాతు వై పమ్యం, తస్య లక్షణం వికొఠాగ 

క, పరీశూత్వస్య వికార పకృ తే శె వోనాతిరి క్తలిబ్బవిశేపావేవణం, 

వికార స్య చ సాధ్యాసాధ్యన్భుదుదారు ఇలిజ్ఞవిశేపా వేక్షణమితి . 1901 
_  అ॥ ధాతువైెపమ్యము కార్యయోనియని చెప్పబడినది. రోగము లేర్పడుట' 

దానికి లక్షణములు నుండును. దానియొక్క చర్రీక్ష చెప్పబడుచున్నది. రోగము 

లేర్పడుటకకారణములగు దోషములమయొక్క_ న్యూనాధిలకతేణములను తెలినీకొనుట్క 
వ్యాధియొక సా ధ్యా సాధ్యమృదుదారుణలత ఇములను తెలిసికొనుట ఇవి పరీకులుగ 

నుండును, . 

కార్య వివరణము, 

మూ! కార్యంధాత సామ్యం, తస్య లతుణం వికారో;'శ్ఞమః 

వ కొ త్వస్య రుగపగమనం స్వరపన్య యోగః శరీరోపచయః బల 
వృద్ధి భ్య పహార్యా భిలాపో రుచిరాహోర కా లేఒభ్యా వవ్యాతస్యచాహార 
స్య కాలే సమృగ్గ రణం నిదాలాభో యథాకాలం సై కారికాణాం 
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చ స్నప్నానామదర్శనం సుఖేన చ పీకిబోధనం వాతమూత )వురీవ 
శేతసాంవిము క్తిశ్చసర్వాకారై ర్భనో బుద్దిని) యాణాంచావ్యాప త్రిరితి। 

అ॥ ధాతుసామ్యము కార్యమని చెప్పబడినది. రోగముళమించుట ధాతుసామ్య 
మునకు లతుణముగనుండును. దానియొక్క_ పరీక్ష చెప్పబడుచున్నది. బాధళమించుట 
స్వరమును వ,ర్ణమును సరిగనుండుట్క శరీరమునకు పుష్టిక లుగుట బల మువృద్ధియగుట, 

ఆవహారమునందిప్ట ముక లుగుట, రుచికలుగుట, భుజింపబడిన ఆహారము సరిగజీ శ్రమగుట్ప 

సరిమైనకాలమునందు నిదకలుగుట, దుష్ట్రస్వపష్ననములు కలుగకండుట్క నుఖముగ 
మేలూ_నుట్క వాతము మూత్రముఫురీపము శుక్రము ఇవి సరిగ| పవ ర్మించుట, మనస్సు 
బృుదై ఇంద్రియములు ఇవి అన్నివిధముల సరిగనుండుట శమించినరోగమునకు ఇవి 
లతణములుగ నుండును. 

కార్య ఫలమ' యొక్కయు అనుబంధముయొక్క_యు వివరణము. 
మూ! కార్వపలం సుఖావా ప్పి? తస్య లక్షణం మనోబుద్దీ 

స్లి యశరీరతుష్టిః॥ అనుబన్లస్తు ఖల్వ్యాయుః తన్య లశ్న్షణం పాలై: ( స 
సవా సంయోగ, ॥98॥ 

అ|| సుఖమును పొందుట కార్య'ఫలమని 'చెప్పబడినది. మనస్సు బుద్ధి ఇం|దియ 
ములు శరీరము ఇని కృ పిగనుండుట సుఖమునట లక్షణముగ నుండును. ఆయువు అను 
బంథముగ చెప్పబడినది. శరీరము (పాణములతో కూడియుండుట ఆయు వనబడును, 

_ చేశివివరణము. 

మూ॥ చేశస్తు భూమిరాతుకశ్చ తతభూమిపరీ మో---అతుర 
పరిజ్ఞాన హేతో ర్యాస్యాదామధపెజ్ఞాన హేతో ర్యా | తత తావదియ 
మాతురపరిజ్ఞాన హేతోః; తద్య భా-కసి శ్రమయం భామిదేశే జాతః 
సంవృద్ధి" వ్యాధితో వేలి; తస్నింశ్చ భూమి చే శే మనుహ్యూణామిద 

మాహారజాతవించం విహారజాత నేతద్బల మేవంవిధంస త్త ్యమేకంవిధం 
సాత్మ (మేవంపనో దోషో భక్షిరియమిమే నవ్యాధయో పిాాతమిదను 
హితేమిదమితి, చెహపపరిజ్ఞాన కేంతోస్తుకల్చేషు భూమిః;రీ మా వక 
EL} ఆతురస్తు ఖలు కార్య చశః, తస్య పరీ ఆయుషు; (రమాణజ్ఞాన 
హేత్రోశ్వా స్యా ద్బదోవ పృాణజ్ఞాశహేతో ర్యా; శత) తాపది 

యగ బలపమాణజ్ఞాన హేతో $= దోషపిఎిమాణానురూపోవా. 
భేవ జప: కాణవిశల్చో బలపిమాణవిశేపూచే మీోభవతి; సహసావ్యా 
తి జ లమ వధ మపరీత్షకపి) యు కృమల్సబల సూతురమభిఘాతయేత్ , 
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న హ్యాతిబలాన్యా గ్నయసౌమ్య వాయవీయాన్యాపధాన్నగ్ని శూర 

శ(స్రుక రాణి వా శాక్య న్తే2ల్పబలైః సోఢుం, అప మహ్మాతితీక్ట వేగ 
అల్ల PO Rye 0+ గ a స జ 

తది సద్య: పాాణహరాణిస్యు:; ఐతేజైవ కారణమవేశ్మాగణా 

హీనబఅమాతురమవిపాదకరె ర్భదుసుకుమార (ప్రాయిరు త్ర రో త్తర 
గురుభితవిభ ) మైరనాత్యయి'కె శ్చోపచరన వై ః, విశేష తశ్చ నారీః 

తా హ్యనవస్థితమృదువ్భ త్తెవి క్షవహృదయాః [(పాయః నుకుమారోో2. వ్ర నవస్థి శ్తీవిక్ల $ 
జలాః వరసం సృభ్యాశ్చ; తథా బలవళి బలపడ్యా వధిపరిగ తే స్వల్ప 

బలమావధ మపరితుకపంయు కృమసాధకం భవతి ॥95॥ 
అ॥ భూమియు రోగియు దేశమని చెప్పబడినది. అందు భూమిపరీష ఇప్ప 

బడుచున్నది. ఈపరీశ్న రోగి స్వభావమును తెలిసీకొనుటకును.కు పథ స్వభావమును తెలిసీ 
కొనుటకును ఆ పయోగించును. భూమినిబట్టి రోగిస్వ భావమును తెనిసికొనుట యొట్లనగా_ 
ఇతను పుట్టినట్టియు "పెరిగినట్టియు వ్యాధ్మిగ స్తు డై నట్టియు 'ేళమునందునివనీంచు మనుష్య 
లకు ఇట్టి ఆహారముండును, ఇట్టివిహారముండును, ఇట్టిబలముండును. ఇట్టిన త్తే (ముండును, 

ఇట్టి అభ్యాస ముండును, ఇట్టిదోప ముండును. ఇట్టికోరిక యుండును. ఇట్టి వ్యాధులు 
కలుగును, ఇట్టిది హీతముగ నుండును, ఇట్టిది అఆఅహీతముగ నుండును. ఈవిషయములను 
శెలినీకొనవచ్చును. భూమినిబట్టి జ "పధ స్వభావమును తెలినీకొనువిధము కల్పస్థానమః 
నందు వెప్పబడగలదు. రోగి కార్యమునకు అధిషఫ్రానముగ నుండును. రోగీయొక్కా 
పరీక్ష. చెప్పబడుచున్నది. ఈపరీకు రోగియొక్క.. ఆయుఃపరిమొణమును తెలినీకొను 
టకును బల పమౌణమును దోేపపిమాణమును శెలినికొనుటకను ఉపయోగించును, 
ఈపరీకు ననుసరించి బలపిమాణమును దోపపిమౌణమును తెలినీకొనుటవ "హేతు 
వేనునగా___దోపపృమాణమునక అనుకూలమైన ౫ షభపరిమాణమును రోగియుక్క_ 
బలపిమాణము ననుసరించి ఈయవలనీయుండును, _ఆధికబలముకల లు "పథము 
పరీశ్షీంపవండ ప౦యోగింపబడిన్నదె స్వల్చ్పబలముగల రోగిని వెంటనే చంపును. ఆగ్నే 
యొషథ ములు సౌమ్యాషథములు వాయవీయాపషుథధములు అధికబలముకల వీనిని-గాని 
అగ్ని కర్ళ కూరకర్మ్ణు ళస్త్రృకర్ళ వీనినిగాని అల్బబముకల వారు సహింపజాలరు, ఇట్టి 
జెరటః ఎలు సహింపళక్యముకానివిగను తీక్ల మైన వేగముకలవిగను నుండుటవలన వెం 
టే పొ)ఇములను హరించును. ఈకారణమును తెలినీకొని ఆల్పబలముకల రోగులకు 
బాధను కలిగింపనట్టియు న్ఫుదువుగనుండునట్టియు సుకుమౌరమ్ములె నట్టియు విశారమును 
కలిగింపసట్టియు విపత్తును కలిగింపనట్టియు కెపషధములచే చికిత్సింపవలయును, 
మటియు అధికబలముకల చెపు భమునుకరిమముగ నీయవలయును. చ్ర్రీల విశేషించి 
వట్ణు చేయవలయును. వారు స్థిరము లేనట్టియు "గాంభీర్యము లేన ట్రియు బాధలను 
షహింప లేనట్టియు... మనస్సుతో కూడినవారుగను సుకమౌరులగను - బలములేనివారు 
(ను-పరులచే నోదార్నతగినవారుగను నుందురు. బలవంతుడగు 'పురుషునన అధికబలవ 
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కల వ్యాధియందు స్వల్పబలముక ల శ్రాపుధ మును పరీకీంపవండ నుపయోగించినచో 

నిష్ప్రయోజక మగును. 

రోగయొక్క బలమును తెలిసికొనుటకు పరీవ్నీంపతగినవి, 

మూ! తసాదాతురలి పరీత్నేత - పికృతితశ్చ వికృతితశ్చ 

సారతత్చృ నంహననతశ్చ (పమాణతశ్చ' సాత్శ ఫ్ట్తేశ్చే సత్వతశ్చాహార 

క క్రితశ్చ వ్యాయామశ క్రితశ్చ వయ స్త శ్చేతి బఅపిమాణవి శేష 

గంహణ హేతో = 1961 

అ॥ బల ప్రమాణముయొక్క_ విశేషముగు తెలిసికొనునిమి త్రము రోగిని ప్రకృతి, 

వికృతి సారము సంహననము పమాణమ్ము 'సాత్మ్య్యమ్యు. సత్తి షమ్కు ఆహారళ కి లి | చ్ 
వ్యాయామకళ క్రి, వయస్సు వీనివలన పరీతీంపవలయును. 

పకృతివివగణము. 

మరా తతా)మో పకృ ణా దయో భావః! తద్య భా 

నుక శోణిత పక తిం కాలగ ర్భాశ యపికృణిం నూశురావోఢ 

విహా౭, పకృతిం మహాభూతవికారపికృతిం చ గర్భశరీరమ'వేక్షు తే | 
వళా హి యేన యేన దోషేణాధికతమేనై_ శేనానేశేన వా సమను 

బధ్య స్తే "లేన లేన దోషేణ గర్భోఒన బధ్య లే, తతః సా సా దోష 

పికృతిరుచ్య కే మనుహ్యాణాం గ ర్భాది పవృ త్త తస్ఫాద్వాతే 

లాః (పత్యా శేచిత్, పి ళఇలాః శీచిత్ , శేమ్మలాః శ్చీచిశ్ర్ , సంసృ 

షూః కేచిత్ , సమభధాళ వః (పకృ త్యా కేచిద్భవ ని ॥ వతేపాం హి 
ఉత జాలి 

అనగాని వ్యాఖ్యాన్యామః | 

.అ॥_ పకృతి మొదలగు భావములను వివరించెదము, శుక౦శోణితస్వ భావమును 

బట్టియు కాలస్వ భావమునుబట్టియు గ ర్భాశయస్వ ఫావమునుబట్టియు  తల్లియొక్క_ 

ఆహారవిహార స్వఖావమునుబట్రియు పంచమహాభూత స్వ భావమునుబట్రియు గర్భస్థశిళువు 

నకు పకృతి ఏర్పడును. పూర్వమునందు చెప్పబడిన భావములు వృద్దిపొందినట్టి ఎట్టి 

జకదోషములతోగాని అనేక దోషములతో గాని కూడియుండునో “ఆట్టిదోషముతో 

గర్భ స్థశికువునకు సంబంధ మేర్పడును. గ ర్భృమునందు ఏదోషమునక సంబంధ మధిక 

ముగ నుండునో మనుజులు అట్టిదోషుప౦కృతికలవారుగ 'చెప్పబడుదురు. అందువలన 
కొందరు వాత ప్రకృతికలవారుగను, కొందరు పిత్త పంకృతికలవారుగను, కొందరు 

శేష్మపికృతికల వారుగను, కొందరు ద్వంద్వపం కృతిక లవారుగను, కొందరు సమౌ 

ధాకుపికృతికలవారుగ ను నుందుతు, వానిరొుక్కులత,ణములను చెప్పుచు న్నా ము, 
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సమ్మ పకృతి లతమణములు. 

సూ! కైష్తూ హి న్నీ గ్లమృదుమధురసారసా క్ష )మన్ల స్తీ ౧ 
మితగురు 0 కీతవిచ్చిలాచ్చుః,; తస్య న్నేహోత్ శైమ్మలాః స్నిగా 

న్డ్ తాన షా కా ఒమ్చుదుశ్వాద్డృ ప నుఖనుకమ రావడం రై 
MU ES 

మాధుర్యా(త్పేఖాతశు కన వర్ధన యాపత్యా సారత్యాత్. సారస౦పహాత 
= స్థిరశరీరాః సాన ర) క్వాదుపచితపరిపూర్ణ రస గాత! మన్స తా సన న్శన్ద 

చేష్టాహారవిహారాః, స్తె మిత్యాద బరీఘూ)రమాాల్పతే భవికారాః గురు 
త్వా త్సారాధివ్టీ తౌ వస్టితగత యః, సె _ క్వాదల్పతు త్తృష్టాసంతాపనే స్వేద 

దోపాః, పిచ్చిఅ త్వాత్సుశిస్ట సారసస్థి బన్ధనాః, తథా=౬ ఇృ త్యాత్స ) 

సన్న దర్శనాననాః, (పసన్న వర్ణన రాశ్చ;త ఏవంగుణయోగా న్ల్రేహ్మలా 

బలవనో నసుమనో విద్యాన న ఓజన్యినః శానా ఆయుహ్మ నృశ్చి 

భవ న్ని 198॥ 

అ॥ శేష పము న్ని, కక్ష , మృదు సె సార, సౌంద్రు మంద, _స్టీమిత్క గురు, శీత, 

పీచ్చిల, విశద అనెడి సణీములను మధురరసమును కలిగియుండును. శ్వ ప్మ(పక్ళతిక ల 

వారు _శ్రేష్మముయొక్క_ న్నీ గ్గగుణమువలన స్నిద్ధామైన అంగము కలచారుగను, కక్ష 
గుణమువలన నున్నుపెన ఆవయేనములు కలవారును, మృదుగుణమువలన సుందర మెన 

ట్టియు సునమార మైనట్టియు స్వచ్చ మెనట్టియు శరీరము కలవారుగను, మధురరసము 

వలన అధికములె న శుకమును మెథునళ 'క్సియు సంతానమును కలవారుగను, సార 

గుణమువలన దృఢ మెనట్టియు కలినియున్నట్టియు స్థిర మైనట్టియు ళరీరము కల వారుగను, 
సాంద్రగుణమువలన ఫుష్టిగను పరివూర్షముగను నున్న సము _సళరీరము కలవారుగను, 
మందగుణమువలన మందయొన కృత్య ములును ఆహారమును విహారమును కలవారుగను, 

స్పివితగుణమువలన కార్యములను శ్రీ ఘము (పారంభింపవండుట అల్బమెనమిభ 

వ్యాధులు తరుచు సంభవింపకుండుట ఇవి కలవారుగను, గురుగుణమువలన తు 

చాటు 'లేనట్టియు దృథఢ్నమెనట్టియు నిలుక డక లిగినట్టియు గమనము కలవారుగను, శీత 
గుణమువలన ఆకలి దప్పిక తాపము స్వేదదోషము ఇవి స్వల్పముగ కలవారుగను, 
పిచ్చిల గుణమువలన బాగుగ కలిసియున్న టియు దృఢ్నమెనట్రియు సంధిబంధ నములు 

క లవారుగను, విశదగుణమువలన నిర్శలము లై న దృష్టి ముఖము వర్ణము స్వరము ఇవి కల 

వారుగను ఉందురు, శ్రేష్ట పకృతికలవారు ఇట్టిగుణములు కల భారగుటవలన బలవంతు 

లుగను ధ నవంతులుగను విద్యావంతులుగను ఓజోవంతులుగను కాంత ముక ల వారుగను 

అయుష్మంతులుగను ఉందురు, 
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పి త్తప)కృళి అకుణములు, 

మూ! పీ గమ షం తీకం దివం విస్రమన్లుం కటుకం చి 
—_ (a జ్ర ae 

త స్యాస్త్యాత్సిలా భన ని' ఉప్లానహోః, ఆసనము *  సుకుమాణా 

వదాతగాతా”, పభూక పిపువ్య బతిలకవిడ కాః, తత్చిపాసావ న, 

కీ పవలీ పలిగఖాదలిత్స దోపాః, పాయో మృద్యల్పకపిలశశు9లో 
ముశేనా; తెశ్లూ లీక పరాకమాః; తీక్షైూగ్నయః, పభూశాజ్థన 

ర్ల వ నారా న గీ ర్? 9 స పానాః, వైశాసహివ్ల్హవ ం దన్తళూకాః; ల మృుదున్య 
శ ఇళ 0 కస పషసే ఆగ ; విప బన్గమాంసాః, స్రభూతసృష్ట గదముూాత పు 'పాశ్చ సృత్యాత్స ) 

భూతపూతిక క్యా స్య శిర కరీరగన్ధాః; కట్వమ్లు త్యాదల్పళుక వ్య వా 
యాపత్యాః; త్ర ఏవంగుణయో గాక్సి త్తీలామధ్యబలా మధ్యాయుష్లో 

మధ్యజ్ఞానవిజ్ఞా నవిత్తో పకరణవ నృశ్చభవ న్లి1991 
ఆ॥ పిత్తము ఉప్ప తీక్ష, (దవ, విస అనెడి గుణములను అమ్షుకటురాసములను 

కలిగియుండును, సి కే ప్రకృతికలవారు పి ర్తముయొక్క_ ఉప్పగుణమువలన ఊన్హమును 
సహీింపలేనివారుగను ఉప్ప మైన ముఖముక లవారుగను సుకుమౌర_మెనట్టియు నిర్జల 
మైనట్ర్టియు శరీరము కలవారుగను బొబ్బలు వ్యంగము తిలకాలకము పిటికలు ఇవి 
అధికముగ కలవారుగను ఆకలియు దప్పికయు అధికముగ కలచారుగను ' శరీరము 
ముడుత లుపడుట వెంటుకలు నెరయుట బట్టతల ఇవి శీఘుఏముగ కలుగువారుగను 
తరుచు మృదువుగను అల్పముగను క పిలవర్షముగను నుండు మిసములు రోమములు 
వెంట్రుకలు ఇవి కలవారుగను నుందురు, తీక్ష గుణమువలన తీవ) మెన పరాక్రమము 
కలవారుగను తీక్ష మెన జాఠరాగ్ని కలవారును అన్న పానముల నధికముగ సేవించు 
వారుగను కష్టములను సహింపలేనివారుగను ఆహారమును మౌటిమాటికిని సేవించువారు 
గను నుందురు. [దవగుణమువలన కిథిలముగను మృదువుగను నుండు 'సంధిబంధ నములు 

_ మౌంసము ఇవి కలవారుగను స్వేదము మూత్రము పురీషము ఇవి అధికముగ (ప్రవర్తించు 
వారుగను నుందురు. విస్రగుణమువలన చంకలు నోరు శిరస్సు శరీరము వీనియందు 

_ అధికమగు దుర్వాసన కలవారుగను నుందురు. కట్వన్లురసములవలన ఆల్బ్పమృ్నులెన 
శుక్రమును ,మెథునళ క్రి యు సంతానమును కలవారుగను నుందురు, పిత్త ప్రకృతికల 
వారు ఇట్టిగుణములు కలవారగుటవలన బలము ఆయువు జ్ఞూనము విజ్ఞానము ధ నసాభన 

+" ములు ఇవి మధ్యమముగ కలవారుగ నుందురు, 

వాతప్రకృతిల కు ణములు, 

మూ! వ తేస్తు రూ కులఘు చల బవాశీఫఘ కీతపరు హవిశ దః; 
తస్య కావ్యూద్యాతలా రూవోొపచితాల్సకశరీరాః, పితతరూకు 
థొమభిన్న మస్గస క జర్ణ రస్వరాః; జగరూకాశన్త SY లఘం క్యాశ శ 
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ఇళ పలగఖతిచేపాజ ర్ం వనక ( వ లఘుచపలగలతి పహారా చఆ త్వాదనవ స్థిత సన్మ్యస్థిభూ)వాన్యోష్ట 
'జిహ్వాశిర స్కృ నపాణివా జా; బహు త్వాదృవాు నసలాపకణ్ణరా 
నీర్నాప్రకానాః; క ఘ క్వాచ్చీ ఘసమారమృత్భవికారాః, శీఘో తా )నరాగవిరాగాః, (కుతే గాహణోఒల్పన్టు ఫ్రతేయశ్న్చ; యే తా్యాచ్చి 

“కాసహిప్హనః, (పతతీతకోజ్వేపక సృన్భ్భూః; పారుష్యూత్సరు ష కేశ 
శక్ఫరోమనఖదశ్గనవదనపాణిదాక్లాః; దెశద్యాత్సు ఎటి తాగ్గ 
“చయవాః, సతతసస్థిక బ్బగామినళ్చ భవన్తి; త వవంగుణ యో గాద్యా 
తలాః పా యణాల్ప బలా శ్చాల్పాయుమశ్చాల్పావ త్యా శ్చాల్పసాధ 

నాళ్చాధనా్యాళ్చు భవన్తి 110! 
అ॥ వాతము రూత్సు లఘు చల, బహు, శీఫ్టు, వీత పరుష్క విశద, అనెడి 

గుణములను కలిగియుండును. వాత (పకృతికలవారు వాతముయొక్క_ రూతుగుణమువలన 
రూవృమెనట్టియు. కృశించినట్టియు అల్బమెనట్టియు శరీరము కలవారుగను ఎల్లప్పుడు 
యాకు మెనట్రియు, క్షీ ణించినట్టియు. భిన్న మెనట్టియు, మందమెనట్టియు; ఆడ్డుగలిగ 
నట్టియు, శిథిల మెనట్టియు స్వరము కలవారుగను జాగ రణ'స్ట'భావము కలవారుగను 
నుందురు. అఘుగుణమువలన లఘ్మువెనట్టియు చంచల్నమెనట్టియు గవమునమును కృత్యము 
లును ఆహారమును కలవారుగ నుందురు. చలగుణమువలన సంధులు ఎముకలు కను 
బొమలు అంకిళ్ళు "పెదవులు నాలుక శిరస్సు భుజశిరస్స్పులు హా_స్టములు పాదములు 
ఇవి _స్స్ మితముగ లేని వారుగ నుందురు, బహుగుణమువలన (పలాపము కండరములు నీరా 
సమావాము ఇవి అధికముగకలవారుగ నుందురు. శ్రీ ఘుగుణమువలన కార్యములయందు 
(పయత్నించుట మోభ వ్యాధి ఇవి కీ ఘముగకలుగువారుగను భయము అనురాగము 
.విరాగము ఇవి శ్రీ ఘముగకలుగువారుగను వినిన వెంట నే గహించువారుగను జ్ఞాపక 
శక్తి 'స్వల్పముగ కలవారుగను నుందురు, శీతగుణమువలన శీతేమును సహీంప లేనివారు 
గను చలి వణుకు బిగదీయుట ఇవి అధికముగకలవారుగను ' నుందురు. పరువగుణము 
వలన వెంటటుకలు మాసములు రోమములు గోళ్ళు దంతములు ముఖము "వా సములు 
పాదములు అవయవములు ఇవి పరుషములుగ నుండువారుగ నుందురు, విశదగుణము 
వలన పగిలియున్న ఆంగ పత్యేంగములు కలవారుగను ఎల్లప్పుడును సంధులయందు 

' శబ్బముక లవారుగ ను నుందురు, వాత పకృతికల వారు ఇట్టిగుణములను కలిగియుండుట 
వలన తేరుచుగ బలము ఆయువు సంతానము ఉపకరణములు ఇవి ఆల్పముగ కలవారు 
గను ధనములేనివారుగను నుందురు, " 

.మూ॥ సంవ ర్షాత్సంసృష్టఅతుణా:; సర గుణసముదితా స్తు సవా 
ధాతేవః; ఇ ల్యేవం. (పకృతితః వరీశ్నేత 11011 

_ అ|॥ _పెనచెప్పబడిన (పకృతులలో రెండేసీ (పకృతులయుక్క లక్షణములు 
“కలిసీయున్న చో ద్వంద్వ పకృతుల నబడును. సమ_స్టగుణములతో కూడియున్న చో 
సమధాతుపతృతి యనబడును, ఈవిధముగ (పకృతిననూసరించి ఎపరీమీంపవలధయున్ను, 
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విశృ్చతివివరణము. 

నూ! విశృతిత క్చేతి--ఏికృతిసచ్య తే వికార! తత వికారం 

హేతుదోమదూప్యుపికృ తి చేశకా లజఅపి శేమై పె ర్రిబతళ్చ పరీశేత, 

నహ్యన్త నశేణ హెత్వాదీనాం బఅఏ శేషం వ్యాధిబఅఏ శేహోపలద్ది 

యస్య రా వ్యా భేరి'హదూప్య| ప కృతిచేశ కాలబలసామ్యం భవతి 

వుహచ్చ హేతులిజ్ఞబలరి స వ్యా ధిర్బల వాన్ భవతి, తద్వెపర్యయా 

ఛచాాల్పజలః, నుధ్యకఅ సు నోహాదీవామన్యతమసామాన్యా టే తులిజ్జ 

వఊధ్య బల తాాచ్చోపలభ్య లే 110201. 

అ॥ వికృతివనుసరించి పరీకీంచువిధము చెప్పబడుచున్నది, వికృతి వ్యాధి యన 

బడును. హేతువులు దోషములు దూహ్యుములు, (పకృతి, "దేళము . కాలము వీని 

యొక్క- బలవిశేప. ములనుబట్రియు లక్షణముల నుబట్టియు వ్యాధిని పరీకీంపవలయును. 

ఫేాతువులు మొదలగు వానియొక_ బలవిశేషమును తెలునీకొనినచో వ్యాధియొక ్క_ 

బలవిశేషమును తెలిసికొనుటకు వీలుకలుగదు. దోషములు దూహ్యములు (పకృతి 

చేళము కాలము వీనియొక్కు_ బలమునక సామ్యమున్న ట్లియు ఘాతువులును లక్షణము 

లును అధిక ముగ నున్న ట్రియు వ్యాధి బలవ తరము నుండును. దానికి వ్యతిశేకలక్షుణ 

ములు కలది ఆల్పబలముకలదిగ నుండును. దోషములు మొదలగువానిలో కొన్ని 

మాత్రము సామ్యముగనున్న ట్రియు ఫీతువులును లకషేణములును మధ్యమబలముగ 

నున్నట్టియు వ్యాధి మధ్యమబలము కలదిగ నుండును, 

సార వివశణము, 

నూ! సారత శ్చేతి-- సారాణ్యష్టా 'శ్రరుపాణాం బలమాన 
గ లక్ టు అస అ ఏ కేవజ్ఞానార్థముపదిశక్థి స్తే | తద్యథా త్వగ ) కృమాంన మేవొస్టి 

శుబ్లళు కసల్తా (ని 118 9|| 

అ॥ సారముననుసరించి పరీకీంచు విధము చెప్పబడుచున్నది. తక్క? రక్తము 

మాంసము, మేవస్సు, అస్థి; మజ్జ, శుక్రము స్త (ము ఎనిమిదివిసములగు వీనిరొుక్క 

సారములనుబట్టి పురుషులేయొక బలవిశేషమును తెలిసికొనవలయును. 

త్వకార లత్సణము. 

మూ! తేత్ర) స్నిగ్ధ శృళ్చ మవృదుప్రసన్న సూతా గ్ఞల్ప గమ్మిిక 

సుకుమారలోమా సప భేవ చ త్వక్ త్వకాాళాణారి) నా జూఠరతా 

సుఖసాభా ౫ ఫ్రశ్వేగ్ క్రివభ్ గ బుద్ధివి ద్యారో గ్య ప పహా శ్రణాశ్యాయుశ్చా 

నిత్వరమాచ స్టై 104i 
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అ॥ త్వ క్సారముకల వారలయొక్క_ చర్భము న్నీగముగను నునుప్రుగను మృదువు 

గను నిర్శలముగను నూమ్మముగను కొంచెము ౫ంఫీరముగను సుకమారముగను రోమ 

యు _కృముగను కాంతికలదిగను నుండును, ఇట్టి త్వక్సారమును కలిగియుండుటవలన 

సుఖము, శుభములు, ఐశ్వర్యము, భోగములు, బుద్ధి విద్య, ఆరోగ్యము, సంతోషము, 

దీర్దాయువు, వీనిని కలిగియుండును, 

ర కృసారఅకుణములు, 

మూా॥ కర్తాక్షీ ముఖ॥ శిహశ్వునాసౌవ్హ పాణిపాదతలనఖలలాటమే 
హనం స్నిగ్గర క్ర కం శ్రీమత్ భాిజిమ్షు రక్తసాశాణాం, సా సారతా 
నుఖముదగ )తాం మేధాం మనస్యిత్వం సౌకుమార్యశవలిబ వ! 

సహిన్హుతృ్వముస్ణాస హీత (9 వాచపసే. 11081 
ణా ఎ క లు. 
అ॥ ర కృ సారముక లవారల యొక్క_ చెవులు, "నేత్రములు, ముఖము నాలుక, 

ముక్క పెదవులు, చేతులు, కాళ్ళు, నోళ్ళు, నుదురు మేడ్రము ఇవి న్నీ గముగను 

ర_క్టవర్లముగను కోభాయు క్షములుగను కాంతియు_క్రములుగను నుండును. ర_క్షసార 

మును 'కలిగయుండుటవలన సుఖము అధికమగు మేధాళ క్తి, ఆభిమానము, సొకమా 

ర్యము, అల్బబలమ్బు కష్టములను సహింప లేవండుట, ఊప్లమును సహింప లేకండుట 

వీనిని కలిగి యుందురు. 

మాఠిససారఆ క్ష ణము, 

నూ! శద్ధలలాటక్సృ కాటి కావ్సీగణ్తహన్నుగీ వాన స్క- న్ట్దగకతు, 

వయః పాణిపాదసస్థయః గురుస్టిరమాంసోప చితా మూంససాశాణాం 

నా సారతా క్షమాం ధృతిమలాల్యం విత్మం విడ్యాం సుఖమార్గవన 

మారోగ్యం జలమాయుశళ్ళ్చ దీ న్డ్ మాచే | 1061 

అ॥ మాంససారము కలవారియొక కణతేలు, నుదురు కృకాటికా, పదేళము, 

"నేత్రములు, చెక్కిళ్ళు, అంకిళ్ళు, మెడ, భుజశిరస్సులు, ఊదరమ్ము చంకలు, వకీఃస్థ 

లము చేతులు కాళ్ళు సంధులు ఇవి గురువుగను స్టరమాగను మాంసపుప్టికలవిగను 

నుండును. మౌంససొరమును కలిగియుండుట ' వలన కర, చైర్యము, లాభము లేకుం 

డు భనమ్ము ని సరం సుఖము బుజుస్వ భావము ఆరోగ్యము, బలము, దీర్దాయువు 

వీని కలిగి యు. మరు, 

మేవస్యారల.ఏ ణము. 

మూ! ' వర ర స్వర నేత ) కేశలో మునఖన్నాష్ష నూతపురీ షేము 

విశేషతః స్నేహ మేదఃసారాణాం; సా సారతా విల్తేశ్వర్యసుఖోప 
భోగప్రి దాన్యార్దవం సుపమారోవచార తాం చాచ పే 1 107 | 
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అ॥ మేదస్స్ఫారముకల వారియొక్క వర్షము, స్వరము, "నేత్రములు, చెంటు 

కలు, రోమములు, గోళ్ళు, దంతములు "పదవులు, మూత్రము, ఫురీషము ఇవి విశేషించి 

న్నీ ముగ నుండును. మేదస్సారమును కలిగియుండుటవలన ధనము, ఐశ్వర్యము, 

సుఖము, భోగములు దానముచేయుట, బుజు'స్వ భావము, సుకమొరత్వము, ఆ పవార 

స్వభావము వీనిని కలిగయుందురు. 

అస్థిసారలక్షుణము. 

మూ! పారె గ గుల్భజాన్యరక్ని జతు)చిబుకశిరస్వస్థూలా: నూ 

అాస్థిసఖదన్తాశ్చాస్థిసారాః, 'తేవహో త్సాహాః [కియావ_న్తః న్షేళ్రసహోః 

సారస్థి శరీరా: భవనా ప్రయుష్ము నృశ్చ 11081 

ei అస్థిసారముక ల వారియొక్క మడిమలు, -వీలమండలు, మోకాళ్ళు, అరత్ని 

ప్ఫజేళము, వోడకాొంనలు, గడ్డము, శిరస్సు, కణుప్రులు, ఎముకలు, గోళ్ళు, దంతములు 

ఇవి న్లూలముగ నుండును. అస్టేసారవమునుక లిగియుండుటవలన ఆధికమగు 6 త్భౌాహము, 

(క్రియాసామర్థ నము, కస్ట్రములనుసహించుళ క్రి, సారవంత మెనట్టియు దృఢమె నట్టియు 
శరీరము, నీన్టాయువు వీనిని కలిగియుందుకు. 

నూ! తనకా బలవ సృః స్నిద్ధవర్షన స్యరాః స్థూలది క్ష గ్రవృ త్తే 
సంధయశ్చ మజ్జసారాః; తే ద్ గ్యయుపో బఎపన్నః శు )తవిజ్ఞానవిత్తా 

పత్యసంమానభ' జశ్చే భవన్తి 1 09 

అ॥ మజ్జసారముకలవారు నూకు మన శరీరముకల'వారుగను బలవంతులుగను, 
న్ని్ధమెనవర్ణమును స్వరమును కల వెరుగ ను, న్గూలమయుగను దర్భ ముగను ఛం|డముగను 

నుండు సంధులుక లవారుగను నుందురు, మరియే దీన్టాయు వుకల వారుగను, బలవంతులు 
గను, శా శాస్త్రము విజ్ఞానము ధనము సంతౌనము గౌరవము ఇవి కలవాయ' “ను నుందురు, 

శుక "సార అక్ణము.. 

ము: నె*మ్యూః సౌన్యు పేవీణశ్చ శీరపూర్ణ లోచనా ఇవ 

వువార్ష జ ఇలాం స్పి షర్భవ్యల్తె త్ర సారసమసంపహాత శిఖరిదశనా। పన్న 

న్నీగవర్లస రా భా9జన్లసవో హామస్సీ చశ్చ ధ్ర కసా రాః శే త్రీకీ) 

యో | పియాపభోగాబలవ న న:ఃసుఖె క్రైస్వేర్యార్ గ్యవి శ్ర త్త ల! 

భాజశ్చభవన్ని 11341 .. 
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yy శుక్ర సారముక లవారు సౌమ్యులుగను, సుందర మెనరూపముకల వారుగను, 
వీరవూర్ష మెనట్టున్న చే తములుకలవారుగను, అధిక మెన సంతోషముకల వారుగను, 
న్నిద్ధములుగను గుం|డములుగను దృథములుగను 'సమములుగను కలిసీనవిగను కోణ 
ములుకలవిగను నుండు దంతములుక ల వార్తుగను నిర్శలముగను స్నగ్ధముగను నుండు 
వర్షమును స్వరమును కలవారుగను, శాంతికలవారుగ న్యు గొప్పనితంబపదేశము కల 
వారుగను నుందురు, మరియు స్రావ (ప్రియ్యమెనవారుగన్వు అనుకూల్యమెన భోగములు 
కలవారుగను బలవంతులుగను, సుఖము ఐశ్వర్యము ఆరోగ్యము ధనము సన్మానము 
సంతానము ఇవి కలవారుగను నుందురు, 

సత్తీ (సారలక్షణము. 

మూ॥ స్పృృతిమన్తా భక్తిమన్నః కృతజ్ఞాః _పాజ్ఞాః శుచ యో 
మహూోత్సాహా దమై ధీరాః సమరవికా9. నయోధిన స్త ఫ్ కృఏపాదాః 
సంవసిత; మో్ల్తూారబుది చేపా కు.లాఎ భా సతి కి 
స్వవస్థి గతిగ సరబుద్ధిచేస్టాః కల్యాణ భిని వేళినళ్చ సత్త (సారాళ; 
తేపాం స్వలవతై శేవ గుణా వ్యాఖ్యాతాః 1[11॥ 

ఈ స త్ర ్యసారముకల వారు జాపకళ కి కలవారును ,భ కికలవారుగను, కృత అణాల ఖా బ్ అవక 
క్టైలుగను, బుద్రిమంతులుగను, కుచివంతులుగను, అధిక మెన ఆ తావాముకల వారుగను, 
సమద్ధులుగను, ధీరులుగను, యుద్ధమునందు పర్నాక్రమముతో పోరాడువారుగను, 
దుఃఖము లేనివారుగను, సరియైనగమనముక లిగి నట్టియు గంభీర మె నట్టియు బుద్ధియు 
చేస్త్రలును కలవారుగను, శుభములయందు ఇచ్చకలవారుగను నుందురు, ఈలశు'ణము 
లనుబట్రియే గుణములనుకూడ 'తెలినీకొ నవలయును, 

సర్భసారల క్షణము. 

మూ! తత) స్నర్వ్యనానార్తై రువేతాః పురుష భవస్య సతి బలాః 
| ॥ అ ఇటీ, ర, 

' అట జ పరమగారవయుక్తాః శ్షేశసహా। సర్వారమ్మేష్వాత్మని జాత్యపత్యయా 
కల్యా ణాభిని వేశినః స్టరసమౌాహితశరీరాః సుసమా హీతీగతయః సాను 
“నాదని మ్లారమహాస ౦గాఃస్పుఖై ఇ వితోజప స నా గగ రి (1 క శర్వ తొ పభోగసంనూ నభాజో 

ఒక | చ o లో మ 5 జప కా న్షజరసో మస్పవికారా; (పైయ స్తుల్యగుణవి సర్జాప త్యాళ్చిరజీవినళ్చు 
భవ న్ని 1119॥ 

'* సమ స్తసారములతోకూడియుండు పురుషులు అధిక 'మెనబలముకల వారుగను, 
అధిక ఎ “గారవముకలచారుగను, క ప్రములనుసహించువారుగను, సమ _స్రకృత్యములను 
తా మేచేయవలయునను కోరికకలవారుగను, శుభ ములయంఎదు ఇచ్చకల వార ను, స్థిర 

_ఆపానట్రియు బాగుగక లినియున్న ట్రియు శరీరయుకలవారుగను, సర్విమనగమనముకల వాయ 
- . ౮ ద్ థి <r శ గను (శ్రతిధ్వనించునట్టియు స్నిగ్ధ మైనట్టియు లగ ంఫిర మెనట్టియు గొప్పు స్వరము కల 

వారుగాను సుఖము ఐళ్వర్యము ధనము భోగయులు సన్మానము ఇని వ లవాయగంన్యు 



186 చరక సఠఆహీతే 

ముసలితనమును వ్యాధులును శ్రీ ఘముగకలుగనివారుగను, తరుచు తమతో సమాన 

మైన గుణములుకల ఆఅధికసంతొనముక లచారుగను, దీర్హాయునవ్రక ల వారుగను నుందురు, 

వూ! అతో విపరీ తా _స్త్వనారాః || మధ్యానాం మె థః 

సారవిే ౩ సై.రుణవి శేసా వ్యాఖ్యా లె భవన్తి | ఇతి సారాణ్యసై పురు 

పాణాం బల; (వమాణ ంశేమబ్ఞానార్థాన్యుపదిహ్టానిభవ న్ని ని 1114! 

ఆ! పూర్వమునందు చెప్పబడీన పోరలకుణములు లేనివారు సారహీను లనబడు 

దురు. సారలతణములు మధ్యమముగ నున్న వారు మధ్య సారముకల వారని చెప్పబడు 

దురు. పురుషులయొక శా బల(ప్రమాణవి శేషములను తెలిసికొనుటకు ఇట్లు ఎనిమిదివిధ ము 

లగు సారములు చెప్పబడినవి, 

మూ! కథం ను శరీరమ్మ్శాతదర్శనా బేన భివజ్బు ప్యాదయ 
ముపచిత త్వాద్బల వాన్ , అయమల్పజలః? కృథ త్వాత్ , వముహాబఅవా 

నయం మహాశరీరత్యాత్ , అయమల్ఫకశరీరతా( దల్బ్పబల ఇతి; దృశ్య ్లే 

హ్యాల్పశరీరాః కృశాశే సే బలవ నః ;, తత పివీ లికాభారవారణవ 

లిద్ది! | అతశ్చ సారతీః పక్షే తేర్యు క్ 11151 

అ॥ శరీరమునుమౌ తముచూచి లాన్సళసండుటవలన బలవంతుడనియు, సన్న 

ముగనుండుటవలన బలములేనినాడనియు, నొప్పళరీరమునుకలిగియుండుటవలన మహా 
బలవంతుడనియు అల్బళశరీరమునుకలిగియుండుటవలన తక్కు.వబలముక ల చాడనియు 

వైద్యుడు మోవామునుపొందకాడదు. అల్బశరీర ముక లిగినట్టియు సన్న ముగ నున్న టియు 
కొంతమంది బలవంతులుగ నుందురు, వారు “పులు భారమును మోయు నట్టు'చాల కార్య 
ములను చేయుదురు, ఇందువలన సారముబట్టి పరీక్నీ ంపవలయునని చెప్పబడినది. 

సంహాననవివరణము. 

మూ! సంహననత క్చేతి--సంహననం సంఘాతీః సం యోజన 

మి ల్యేకో2 రః తత్య|సమసువిభశ్వాస్థిసుబద్ధ సని సునివిష్టమాంసళోణితం 

సుసంహతం శరీరమిత్యుచ్య శే తత సుసంహతకరీరాః పురుపూ బల 

వ_న్తః, విపర్య్వయేణాల్ప బలాః, (పవరావరమధ్య'త్యాతంహననస్య 
మధస్థ్రబలా భవన్తి 1116 

ఆ॥ సంహననముననుసరించి పరీకీ ంచువిభ ము చెప్పబడుచున్నది. సంహననము 
సంఘాతము 'సంయోజనము అను మూడుళబ్బములును “కూడియుండుటి అను ఒకే అర్థ 

మును కలిగియుండును, సమౌనములుగ నున్న ట్టియు సువిభ కృములె నట్టియు ఎముకలనో 

బాగుగబంధింపబడియున్న సంధులన్కు బాగుగ కూడియున్న మాంసర కృములను కలిగి 

యున్న శరీరము సుసంవాతేశరీర మనబడును, సుసంవాత మైన బలళరీరముకల ఫురువులు 
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వంతులుగ నుందురు, నుసంవాత మెనకరీరము లేనివారు ఆల్బ్పబలముకలవారుగ నుందురు, 

శరీరముయుక్క_ సంహననము (కూడిక మధ్యమము? నున్నయెడల మధ్యామబలమా 

కలవారుగ నుందురు, 
పిమాణవివరణము. 

మూ! పమాణత క్సేతి-శ్ఞరీర( పమాణం పునర్వ్యథా సేరనాడ్ల:లి 

పినూశణేనోపదే క ఏతే ఉల్పెధవిస్తారాయామైర్యథాకిమమ్ | తతి 
MRR 2) (sa లో 

పాదా చత్వారి పట్ చతుర్లశ్ల చాజ్బలాని, జే త్గష్టాదశాగాలే 

పోడశాబులిపరి మే పే జానునీ చతురస్లులీపోడళాబ్బలిపరి తే చే, ,తింశ 

దజ'అసరి శే పావపాదశాజ లావూరూ, షడజులదీకౌ వృషణావష్షాదులి 
౧ అ) ౧ ౧ ఖం కు ౧ 

పరిణాహౌ, శేఫః పుడజాలిది రం పకా లపరిణా హం, ద్యాదశా 

బులపరిమితో భగః, పోడశాజ్జులవిస్తారాకటీ, దశాజులం వ స్తిశిరః, 
. లాడ గ యవి 

దశాజ లవిసారం దాగదశాజ్ణ లముదరం, దశొజులని దీ దే ద్యాదశాబ్లు 
౧ ఎవి ౧౫ ౧ జాన టె ౧ 

లాయామే పార్చే( జ్వాద శాన్లులవిస్తారం _స్తనా నరం, ద్వ వ్రష్గులం 

సృనపర్య న్తం, చతుర్వింశ త్యజ్లుఅవి కాలం దా్యదశాబ్దులో తేధమురః, 

ద్య (జులం హృదయం, అభూాజులా సన, “వడజులావంసౌా, హోడ 
గట్ట వ ౧ థి ౧ 

శాబ్గులౌ పిచాహూ,  పక్ష్చాదశాబ్వలొ పిపాణీ, హస్తాదశాజులా, 

కకవపాజులొ, తకం ద్యాదశాబ్దులో తేధం, అషాదశాజులో 
ఈం 2 ౧ ర ౧ 

'త్పేధం పృష్థం, చతురజ్లులో కెథా దాగవింశత్యజ్లులపరిణాహో వరో 

ధరా, ద్యాదశాజులో ల్చేధం చశుర్వింశ త్యేస్గుల పరిణాహమాననం, 

పఖ్బాద్దులమాస్య ౦; చిబుకౌపఫకర్ణ్లాతీమధ్యనాసికాలలాటం చతు 

రష్టఅం, పోడశాగ్గులో తేధం ద్వాతి)ంశపజ్గలపరిణావాం. శిరః, 
ఇతి పృథశే గనౌజ్వ వయవానాం మానము క 9; కేవలం పునఃశరీర 

మా లిపర్యాణి చతురశీతి స్తదాయామవిస్తారసమం సముచ్యచ లే, 

త తాయుర్చ్భల మోజః సుఖ మైశ్వర్యం వి _తృమిష్టాళ్చాప రే భావా 

భవన్న్యాయత్తాః ప్రమాణశేతి శరీ విపర్యయ స్త గతో ఫీ చే౭_ధిశే 
వా॥117॥ 

ఆ॥ (పమాణముననుసరించి పరీకీంచువిధము చెప్పబడుచున్నది. శరీరపరిమా 

ణము వానివానియొక్క_ అంగుళిపరిమాణముతో ఎత్తు వెడల్పు పొడుగు వీనిననుస 
రించి యథ్యాకమముగ చెప్పబడుచున్నది. పాదములు నాలుగంగుళ ముల ఎత్తును 

ఆరంగుళ ముల వెడల్బుగను ఫదునాలుగంగుళ ముల పొడుగుగను నుండును, పిక్కు_లు 
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పదునెనిమిదంగుళ ములపాడవుగను పదునారంగుళే ముల చుట్టుకొలతకలవిగను నుండును, 

మోకాళ్ళు నాలుగంగుళ ముల పొడుగుగను పదునారంగుళ ముల చుట్టుకొలతకలవిగను 

నుండును. తొడలు ముప్పదంగుళముల చుట్టుకొలతకలవిగను. పదు నెనిమిదంగుళముల 
పొడుగును నుండును, వృషణములు ఆరంగుళముల పొడుగుగను ఎనిమిదంగుళముల 
చుట్టుకొలతకలవిగను నుండును. మేఢ్రము ఆరంగళముల పొడవుగను అయిదంగుళ్ల 

ముల చుట్టుకొలతక లదిగను నుండును. యోని పం|డెండంగుళ ముల పరిమితిగను, కటి 

పి 'చేశము పదునారంగుళ ముల వె శాల్యముకలదిగను, వ స్థీ|పదేళము పది మంగుళ ముల 

పరిమితీగను నుండును. ఉదరము పదియంగళముల వెడల్పుగను పం|డెండంగుళముల 
పొడుగుగను, పార సములు పదియంగుళ ముల వెడల్పుగను పం డెండంగుళముల పొడు 
గుగను నుండును _సనములయొక్క_ మధ్య ప్రదేశము పం డెండంగుళ ముల పరిమితిగ 

నుండును, న వచేశము చెండంగుళ ముల పరిమితిగ నుండును. వకు 8స్థలము ఇరువది 

వాలుగంగళ ముల (వెశాల్యముగ ను పం| డెండంగుళ ముల ఎత్తుగను నుండును, హృదయము 

శెండంగుళముల పరిమితిగను, భుజకశిరస్సులు ఎనిమిదంగుళముల పరిమితిగను,  ఆంస 
ఫలకములు ఆరంగుళ ముల పరిమితిగన్వు పిగండములు (మోచేతి పెభాగము పదునా 
రంగుళముల పొడుగుగను, (పకోస్ట ములు (మోచేతి |కిందిభాగము పదువైదంగుళముల 

పొడుగుగను, అరచేతులు పదియంగుళముల ఫపొడుగుగను, చంకలు ఎనిమిదంగుళ ముల 

పరిమితిగను, (తిక ప'ేళము పం|డెండంగుళ ముల ఎత్తుగను, పృన్ధ (ప్రదేశము పదునెనిమి 

దంగుళ ముల సరిమితిగను నుండును, మెడ నాలుగంగుళముల పొడవుగను ఇరువదిరేం 

డంగుళ ముల చుట్టుకొలతకలదిగను నుందును. ముఖము పం డెండంగుళ ముల పొడుగు 

గను ఇరువదినాలుగంగుళ ముల వె శాల్యముకలదిగను నుండును. నోరు అయిదంగుళ ముల 

పరిమితిగ నుండును. గడ్డము పెదవులు చెవులు న్నే త్రయుల మధ్య భాగము ముక్కు. 
నుదురు ఇవి నాలుగేనీ తంసళముల పరిమితి నుండును, శిరస్సు పదునారంగుళ ముల 

ఎక్తుగను ముప్పడిరెండంగుళముల చుట్టుకొలతకలదిగను నుండును. ఇట్లు శరీరావయవ 
ములయొక్క_ పరిమాణము ' వేరువేరుగ చెప్పబడినది. సమ సృళరీరమును ఎనుబదినాలు 
గంగుల ముల పొడుగుకలదిగ నుండును. పొడుగును వెడల్పును “పన చెప్పబడినవిధ మున 

నున్న చో సమశరీర మనబడును. పరిమాణయు క్తమగు శరీరముగల వారు ఆయువు బలము 
ఓజస్సు సుఖము ఐశ్వర్యము ధనము ఇష్టములగు ఏ ఇతరభావముబు వీనిని కలిగియుందురు, 
పరిమొణము హీనమూగ గాని అధికముగ్ గాని యున్నచో పెనవెప్పబడీన భావములు 
సరిగనుండవు. 

సాత్మ శ్రవ్వరణము. 

మూ సాత్ళ కల్ శ్చెతి--సాత్శ రంనా మత ద్య తాత త్యేనోవ 

యుబ్బమానముపశే లే | తత)యే ఘృత, శ్నీరతె ల లనూంసరసనాత్మా ట్టి 

సర్వరససా తా వే: "లేబలవ న్తః కేశస సహోశ్చిరజీవినశ్చ భవ వ? రూతు 

సాత్భ్ళ్యః 8 పున శేకరససాత్మ్యాళ్ళు. యే, తే _పాయేణాల్చ్బబలాళ్ళా ™ 
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శేశ్ఞనహో అల్క్బాయుపో౭.ల్పసాధనాళ్ళ; న్యామిగ్రసాత్మా ీస్తుయే, శే 

మధ్యబలాః సాత్శ వీనిమి త్త తోభవ ని 1118॥ 
ei సాత్మ స్రముననుసరించి పరీక్ష చెప్పబడుచున్నది. ఏది ఎల్ల పుడు ఉపయో 

గింపబడుచు శరీరమునకు అనుకూలముగనుండునో అది సాత్మ్య మనబడును, నెయ్యి 

పాలు నూనె మాంసరసము ఇవి ఆలవాటుకలచారును సము సరసములును అలవాటుకల 

వారును బలవంతులుగను కష్టములను సహీంచువారుగను దీర్హా యువు కలవారుగను 
నందురు, రూతు (ద్రవ్యము అలవాటుకలవారును ఒకేరస మలవాటుకలవారును తరుచు 
అల్పబలము కలవారుగను కష్టములను సహింపలేనివారగను ఆల్పాయువు కలవారు 

గను అల్చోపకరణములు కలవారుగను నుందురు. పూర్వమునందు చెప్పబడిన రెండు 

విధములగు అలవాటును కలవారు మథ్యమబలము కలచారుగ నుందురు, 

స త్తే (వివరణము, 

మూా॥ సత్త (తెక్చేతి__ సత్త (ముచ్యతే మనః, తచ్చరీరస్య 
తన్న )కవూత శ్రసంయోగాత్ | తత్తి "విధం బలభేచేన-పవరం మధ్య 

మవరం చేతి | అతశ్ట్చ (పవరమధ్యానరసతా (శ్చ భవన్తి పురుషాః | 

తత (పవేసశ్తా(ః సి (నారా! శే సా రేషూపదిష్టాః, న్వలుశరరా 

హ్యపి తె నిజాగన్నునిమిత్తాను మహతీవ్వవీ పీడాస్యవ్యగా దృశ్య నే. 
స్త్యగుణనె శేష్యూత్ ; మధ్యసత్త్యా స్త్వ్వపరానాత్మ న్యుపనిధాయ 

సంస్తమృయన్హా వ్రీరేరనా౭-2 తానం పర్చే రాషపీ నం _స్తభ్య న్వేహీన 

సత్తా (స్తు నాత్శనా, న చ పై ఃసత్యబలం పతిశక్య నే ఉప సమృ 

యితుం, మహోశరీరా వ్యాపి తేస్యల్బ్సనామి వేదనానామసహో 

దృశ్య న్నే, సంనిపాతభయకొ్ కలోభమోవామానా కాద్రిభె రవడ్విప్ట 

బీభత్సవికృతసంకో ఫా స్వపి చ పళుపురు షమాంసకోణి తాని చావేత్యు 

విపూదవై వర్ష స్రమూర్భోన్నాద(భమ పపతనానామన్యతమమావ్ను వ 

_న్లథవా మరణమితి ॥1:9॥ 

అ॥ సక్త్వముననుసరించి పరీక్ష చెప్పబడుచున్నది. మనస్సు సక్త్వమని చెప్ప 
బడును. మనస్సు శరీరమునకు ఆత్మసంయోగమువలన పేేరణను కలిగించుచుండును. 
అది బలభేదముననుసరించి (పవరము మధ్యమము అవరము అని మూడువిథ ములుగ 
నుండును. ఇందువలన ఫురుములు (ప్రవర'స్నళ్త్వీముక లవారనియు మధ్యమ'స్ట్వేము 

- కలవారనియు అవరస _ల్హ్వేముక లవారనియు మూడువిధమయులుగ నుందురు, స _ల్త్వేసారము 

కలవారు (ప్రవరసత్తిముకలవారుగ నుందురు, వారినిగురించి సౌరవివరణమునందు చెప్పు 

బడినది, వారు ఆల్చ్పశరీరము కలవారు నున్నను స్పత్త్వేగుణవి శేషమునుబట్టి నిజాగంతు 

శారణములవలన పుట్టిన గొప్ప వై న జాధలయందుకూడ వ్యానలత నొందరు, మధ్యమ 
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ముకలవారు ఇతరులను చూచిగాని ఇతరులచే ఓచార్చబడిగాని బాధలను స్ 

సహింశెదరు. అల్బ'నస _త్త్వెము కలవారు స్వయముగ నెనను ఇతరులచే ఓదార్చబడియైనను 

కష్టము ములను "సహీంపజాలరు. వారు నొప్పళ రీరయు కలవారెనను స్వల్ప బాధ లనుకూడ 

సహీంపలేరు. భయము దుఃఖము లోభము మోహము వి కలవారై రౌదములై 

నట్టియు భయంకరమ్ములెనట్టియు ద్వేషమును కలిగించునట్టియు అస సవ్యాకరము లైనట్టియు 

విక్భోతము,లై నట్టియు కథలను వినుటవలనను జంతువులయుక్క.యు మనుజుల యొక, యు 

మాంసమును ర _క్రమును చూచుటవలనను దుఃఖము, వివర్షత్వము, మూర్చ, ఉన్మాదము, 

(భమ, పడిపోవుట వీనిలో చేనినెననుగాని మరణమును-గానీ పొందును. 

ఆహారశ క్రి యొక్కయు వ్యాయామశ క్రి యొక్కయు వివరణము, 

నూ! ఆహారశ క్రిత శ్చేతి--అహారశ క్రి రభ్యవహరణథ శ్యాజత 
ణశక్యా చ పగ మ్యూ, బలాయువీ. హ్యోహారాయ ల "లై వ్యాయామశ క్రి క 

త శృతి ఆలా వ్యాయామశ క కి రవి కర్షశ కస పనీ EX కర్షశకాా 

వ్యానుమోయ తే బల తే తై )ఏధ్యమ్ ॥1ఐ1॥ 

అ॥ ఆహారళ క్తి ననుసరించి పరీక్షీంచువిధము చెప్పబడుచున్నది. ఆహారము 
ఛుజించుళ క్తి నిబట్టియు జీర్ణశ క్రి నిబట్టియు ఆహారళ క్రిని "తెలిసీకొ నవలయును, బలమును 

ఆయువును "అవారమునక తధీనము'లెయుండును. భ్యాయామకళ క్రి కి ననుసరించి పరీకీంచు 
విధము చెప్పబడుచున్నది, కర్మల నాచరించు శ క్స్ నిబటి ట్ర్ వ్యాయావమళ క్తి కిని తెలిసికొన 

వలయును. కర్మళ క్తి క్రి నిబట్టి మూడువిధ ములగు బలమును “ఊహింపవచ్చును. 

“వయస్సుయొక్క_ వివరణము. 

మూా॥ వయస స్తశ్చేతి == కాల పమాణవిశేపాే వీవీణీ. భా వర్రీ 

రావస్థా నయా౭_భిధీయ శే! గద్యయో యథాస్థూల భేదేన (లివిధ6=== 

శాలి మధ్యం జీర్లమితి; తత్ర చాల మపరిపక్యధాతుమజాతేవ్యశ్మనం 

సుకుమారమక్లేసహమసంవూ ర రజల శ్లేవ్మధాతు పాయమాహోడశ 

వర్థం, వివ ద్రమానధాతుగణం పునః (పాయణానవస్థితీస _త్త్ర్రమాతి90 

శద్వ రము“ దిష్టం, వాధ్యం పునః సనక్యాగత బలవీగ్యపారువప రా క్ర 

మ గ హణగ్గారణన్మరణవచనవిక్ఞాననర్వభోత గుణం బఅస్థిత మవస్థిత 

సత _త్ర్వమవిశీర్యమాణధాతుగ ణం పిత్తధాతుపాయమాషస్ట్రివప్రైముప 

దిష్టం, అతః పరం పరిహీ యమానధాత్విస్ట్రియ బలపీర్యపారువపరా 

శ్రమ గహణధారణస్మరణవచనవిజ్ఞ ఏిజానం (భశ్యమానధాతుగుణం వాత 

ధాతు పాయం కమేణ జీ న్థముచ్యశే ఆవ ర్రశతఆ, వ ధశతంఖల్యాయుషః 

(పమాణవముకీ స్ణనా కలే; సి వునరధికోనవ ర్ల శ తజ్లీవినో మనుప్యూః | 
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"లేహాం వికృతివ్వై:. (పకృ త్యాదిబలవి కేపషైెరాయుపో లక్షణతశ్చ 

(పమాణమ:' పలభ్యా పయస,స్రీత్వం విభ చేత ॥188॥ 
_ అ॥ వయస్సుననుసరించి పరీకీంచువిభము చెప్పబడుచున్నది. కాల|పమాణము 

ననుసరించియుండు శరీరస్థితీ వయస్సు అనబడును, ఆట్టివయస్సు న్గూలద్భష్టి ననుసరించి 
బాల్యము మధ్యమము వార్థక్యము అని మూడువిధములుగ నుండును. ధాతువులు 
పూర్తిగ. వృద్ధినాందక పోవుట మోసములు మొదలగునవి పుట్రపండుట సుహషమౌరముగ 
నుండుట కష్ట ములను సహింప లేవండుట బలము సంపూర్షముగ కలుగకుండుట శ్రేష్టము 
వృద్దిగనుండుట ఈ లక్షణములతోకూడిన పదు నారుసంవత్సరములవరకును నుండు వయ 
సోను, వృద్దినొందుచున్న ధాతువులును గుణములును కలిగి తరుచు స్ట్ మితముగనుండని 
స్పర్స మును కలిగి ముప్పదిసంవత్సరముల వరకును నుండు వయస్సును బాల్య ముగ 

నుండును, బలము వీర్యము పౌరుషము పరాక్రమము గహణళ క్రి ధారణశ క్తి క్జాపక 
శకి సంభాషణళ కి విజానము సమ సధాతుగుణములు ఇవి సంవూరముగ నున్న టియు ఎవి అతి (మూ అటి x ఉం అధికమగు బలముకలిగినట్టియు _్తీమితమెనసత్త్వము కలిగినట్రియు క్నీణింపని ధాతు "లేక్ అని రా టి లు 

గుణములు క లిగినట్రియు పిత్తము [పధానముగ నుండునట్రియు అరువదిసంవత్సరముల 
వరకు నుండునట్టి వయస్సు మథ్యమముగ నుండును. ధాతువులు ఇం దియపటుత్వేము 
బలము వీర్యము పౌరుషము పర్శాక్రమము (గవాణళ కి ధారణళ కి జాపకళ కి సంభాష బాత అంత (Fo pan) ఇళ క్తి విజ్ఞానము ఇవి (క్రమముగ వ్నీణించుచున్నట్టియు ధాతుగుణములు నళించునట్టియు 
వాలము '(ప ధానము?గ నుండునట్టియు నూరుసంపీక్సరముల వరవ నుండునట్టి వయస్సు 
వార్ధక్య మనబడును. ఈ కలికాలమునందు ఆయుఃపరిమొణము నూరుసంవత్పిరములుగ 
నుండును, కొంతమంది నూరుసంవత్సరములకం "కు అధికముగాగాని త క్క_వగాగాని 
జీవించుచున్నా రు. వికృతి గాక ఇతరమ్ములెన (పకృతి మొదలగువాని యొక్క బల విశేష 
ముల ననుసరించియు ఆయువుయొక్కు_ లక్నణముల ననుసరించియు (పమాణమును 
తెలిసికొని వయస్సును మూడువిధములుగ విభజింపవలయును, 

మూ! ఏవం (పకృ త్యాదీనాం వికృతివ ర్య్యానాం భావానాం 
వ్యవరమధ్యావర విభా గన బలవి శేషం విభజేత | వికృతిబఅ తె )విభ్యేన 
తు దోపబలం (తివిధమనుమోయ తే | తతో "భె పఖ్యస్య రీక్షమృుదు 

చి at) 
మధ్యవిభాగేన (తీత్య విభజ్య యథాదోవం భె వజ్యమవచారయేదితి ॥ 
ఆయుషః (పమూణజ్ఞాన హేతోః పుసరిన్షి యేషు జూతిసూ తీయే చ 

ల్, కాన్యుప శక్ర రద | 1241 
ఆ|| వికృ కంకు ఇతరమ లెన (పకృగి మొదలశథ ఫావములయొక్క ప్రవర 

మర మ అవర పి థొగముచే బలకి 1షమునుకూ' క విభజింపవలయును, వికృతి సుక్క 
మాంంవిభ ములగు బలమువే దోషములయొక్చ_ మూడువిధములగు బలమును ఊహింప 
వచ్చును, కె షధభమును తీక్ష, మృదు మధ్యమ విభాగముచే మూడువిధములుగ విభ 
జించి దోషబలానుసారముగ నుపయోగింపవలయుము. ఆయువుయొక్క_ (పమాణమును 
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ISXS 

తెలిసికొనుటకు నుపకరించు లక్షణమ్ములింకను ఇం|దియస్థానమునందును శారీరస్థానము 

నందలి జూతినూ త్రీయాధ్యాయమునందును చెప్పబడగలవు, 

కాలపవరణము.. 

మూ! కాలః పునః సంవత్సరశ్చాతురావస్థా చ; తత్ర సంవ 

త్పరో ద్విధా (తీధా హోధథా డ్యాదశధా భూయశ్యాప్యతః (పవి 

జ్య తే త తృ త్కార్యమభి సమాత్ష్యు; తంతు ఖలు తావత్తోఢా (పవి 

భజ్య కార్యముపచేత్యు తే-హేమన్తో (గ్రీప్మో వర్షాన్చేతి శీతోష్ణ 

వర్రలతణాన్ర్రయ బుతవో భవన్తి; తేపామన్న నేష్విత శే సాధారణ 

లత్షృణా్యస్రుయ బుతవః (పావృట్ శరద్యసనా ఇతి; (పావృడిత | పథ 

మః (పవృ సైః కాలః, తస్యానుబన్లి* పూ వర్షా; వవమేతే సంశోధన 

మధికృగ్య పడ్విభజ్య నే బుతవః !125॥ 

అ॥ సంవత్సరమును రోగిస్థితియు కాలమనబడునని చెప్పబడినది, అందు సంవత్స 

రము ఆయా! పయోజనముల ననుసరించి రెండువిధములుగను మూడువిథ మునుగను ఆరు 

ఏధములుగను పం(డెండువిధ ములుగ ను ఆంతకం టు అధికముగను విభజింపబడినది, 

సంవత్సర ముయొక్క_ ఆరువిధములగు విభాగము ననుసరించి (పయోజనమును చెప్పు 

చున్నాము, శీతము కూష్ణ్రము వర్ష ము అను లక్షణములు యథాకమముగ (పధానముగ 

గల ేహేమంతేబుతువు గం ష్మబుతువు వర్ష బుతువు ఆను మూడుబుతువు లుండును, 

వానిమొక్క మధ్యయందు పెన చెప్పబడిన లక్షణములు సా ధారణముగగల పావృడ్భ 

తువు శరదృతువు వసంతబుతువు అను మూడుబుతువు లుండును. వర్ష ములు అధిక 

ముగ కురియుటకు పథ మముననుండు కాలము పావృడృతువు అనబడును, దానికి 

పిమ్మట నుండు కాలము వర్ష బుతు వనబడును, శోధ నకర్శను్దేశించి ఈపి)శారముగ 

ఆరుబుతువులు విభ జింపబడినవ్, 

మూ॥ తత సాధారణల మీణేహ్వ ఎతుషు వమనాదీనాం (పవృతి, 

ర్విధీయ కే, సవ్య గ్ఫరిత రేవు | సాధారణలవణా హి మన్లకీతో ఫ్లవ గ్ల 
త్వాత్సుఖతమా -శ్చ భవ_న్త్యవికల్ప కాక్చే శరీరాహభానాం ఇత రేపున 

Waa ల ళీ ఉల క 4 రత్యర్థశీతి ప్లవ రతా టఃఖ మాశ్చ భవన్తి వికల్ప కాళ్ళ వరీశాష 
లం ఆ 

భాసామె 11961 

అ॥ ౩ 'నిలో సాధారణ లతుణములుగల పావృడృతువు "ము'లగు మూడు 

బుతువులయ ఇను వమనాదికర్మలను చేయింపవలయును, ఇతర బుతువులయందు 

ఇచేయింపకూ! ము సాధారణలతుణములుగల ఆ బుతువులు శీతమును ఉఊప్లమును వర్ష 
వా సె 

మును తక్మ..వగకలవగుటవలన సుఖకరములంను శరీరమునకును కు షధమునతను 
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వికృతిని కలిగింపనివిగను నుండును, హీమంతబుతువు మొదలగు ఇతరబుతువులు 
శీత్రమును ఉస్లమును వర్ష మును అధికముగకలవగుటవలన దుఃఖకరములుగను శరీరమున 

కను కు షథమునకను వికృతిని కలిగించునవిగను నుండును, 

మూ! తతి హేమ నే వ్యాతిమా త్రశీతోపహాత త్యాచ్చరీర 

మసుఖోపవన్నం భవత్యతి శీత వాతాధాతమతిడా రు ణీభూత నూబద్ద 

దోపం చ, భేషజం పుస; సంశ్'ధనా ర్థముష్ట్ర స్వభావం నీతోపపాత 

తాన ్రన్షవీర్యత్వమాపద్య శే, తస్నా తయోః సంయోగ సంశోధన 

మయోగా యోపపద్య లే, శ్రరీరమపి చ వాతోపద్రవాయ; (గీష్మే 
పునర్భ ృకోహ్లోపవాతత్యాచ్చరీరమసుఖోపపన్నం భవత్యుప్ల్థవాతాత 

పాధ్యాతమతిశిథిలమత్య నృ పివిలీనదోవం, భేషజం పునః సంకో ధనార్థ 

మాష్ణస్వభావ మః స్టానుగ మనా త్రీక్లతరత్వమాపద్య తే, తస్మా త్తయోః 
సంయోగ సంశో ధనమతి యోగా యోపపద్య లే, నరీరమకి వీపా 
సోపదివాయ; వర్ణాసు తు మేఘజాలావత లే గూఢార్క-చన్షి తానే 

ధారాకులే వియతి భూమాప జ్కజలపటలసంవృ తాయామత్యగ్థోోప శీ 
న్నశరీలేషు భూ లేవు పహతస్వభా వేషము చ శేవలేప్యూవధగా)మేము 
తోయతోయడానుగ తమారుతసంసర్థాద్దురు పివృ శ్రీని వమనాదీని భ 
పన్నిగురుసముక్థానాని చ శరీరాణి; తస్మాద్యమనాదీనాం నివృ త్రిరిరధ్ 

యే వర్థాన్తేమ్య తుము న చేడాత్యయికం కర్ణ, ఆత్యయిశే పునః 

కర్మణి, కాం మృతుం వికల్బ ర్ట కృ తిమగుణోప థానేనయథ రుగుణఏప 

రీలేన ఖైమజ్యం సంయోగసంన్యా-ర| ప్రమాణవికల్పేనోపపాద్య (ప్రమా 
ణపీర్యసమం కృత్యా తతః పీయాజ యేదు_త్తమేన యత్నే నావ 
హపీంత్రః 1127 

ఆ॥: “హీమంతబుతునునందు శరీరము అధికమగుకీతముచే చాధింపబడినదగుట 
వలన సుఖములేనిదిగనూ ఆతీకీతలమగువాయువుచే పూరింపబడినదిగను, అఆతిదారుణ 
మైనదిగను, _స్పంభించినదోషములకలదిగను నుండును. ఆప్పుడు శోధనమునిమి త్త 
ముపయోగింపబడినట్టియు ఉస్ష్ర స్వభావము కలిగినట్టియు క షధము శీతముచే వికృతి 
నొందింపబడినదగుటవలన అల్బశ కేక అది నగును, అట్టిళరీరమును అట్టియాప,థమును 

కలియుటవలన శోధనము "సరిగ కానేరదు. మరియు శరీరమునకు వాతసంబంధమగు 
ఉప దవములు కలుగును, గం పస్టబుతువునందు శరీరము అధికమగుఉస్ష్రముచే బాధింప 

_ బడినదగుటవలన సుఖములేనిదిగను, అత్యుష్లములగు గాలి ఎండ వీనిచే బాధింపబడినది 
గను మిక్కిలి శిథిల్వమెనదిగను, మిక్కిలి అణగియున్న దోషములుకలదిగను నుండును, 
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(ac) 

కాసషభము ఉస్షముతో కలియుటవలన అధికమగు తీళ్లత్యము నొందును, అందువలన 
అట్టిళరీరమును అట్టి యాపధమును కలిసినప్పుడు శోధనము అతియోగముగనగును, 
మరియు .శరిరమునకు దప్పిక మున్నగు ఉహ్మద్రవములు కలుగును, వర్ద బుతువునందు 
ఆకాళము జలయు క్తమగు మేఘములతో కూడినదిగను, కనబడని సూర్యుడు చంద్రుడు 

నక్షత్రములు ఇవి కలదిగను, వర్ష ధారలచే వ్యాకుల మైనదిగను నుండును. భూమి 

బురదతోడను జలముతోడను కూడినదిగ నుండును, |పాణులు మిక్కిలి క్లిన్నమెన 
శరీరముకలవారుగ నుందురు, సమహస్తాపధ ములు వెడినగుణములుకలవిగ నుండును, అట్టి 

సమయమునందు (పయోగింపబడిన వను గాదికర్భ్మలు జలముయొక_.యు మేసముల్లత్హో 

కూడిన గాలియొక్కయు 'సంబంధ మువలన సుఖములేని (ప్రవ త్తికఖవి యగును.ళ రీరములు 
శోధనముచే బాధింపబడినవి యగును. కావున హమంతబుతువు మొదలగు బుతువుల 

యందు అత్యవసరములేనిచో వమనాదిక ర్మలను చేయింపకూడదు. అత్యవసరము కలిగి 

నచో జు పధమునందు ఆయాబుశువులక విపరీత్వమెన గుణములను కృ్శతిమవిధాన 
ముచే కలుగజేసి సంయోగము సంస్కారము (పమౌణము వీనియొక్క_ వికల్పములచే 
(పమాణమును శక్తిని 'సమొనముగ నుండునట్లు చేసి పిమ్మట అపిమత్తు డె సరియగు 

(పయత్నముతో | పయోగింపవలయును, 

అప్వుడు శోధ నమునిమి త్స ముపయోగింపబడినట్లియు ఉఊస్ష స్వభావము కలిగినట్టియు 

వూ! ఆతు రావస్థాస్వవి తు కార్యా కార్యం ప్రతి కాలాకాల 

సంజ్ఞ | తేద్య 7" అస్యామవస్థాయామస్వ్య భేషజస్య "కాలోఇ కాలః 

పునరస్యేకి వతదవపి హి ఛవత్యవస్థావి శెషేణ, తసా శ్రదాతురావస్థా 
స్వపి హి కాలాకాలసంజ్ఞా | తస్య పరీ కూ--మువాురు శ్రహురాతురస్య 

సర్వావన్థావి శేపా వేక్షణం యథావద్భేషజప) యోగార్థం, న వ్యాతి 
పతితకాలమ పా ప్పకాలం వొ భేవజముపయుజ్యమా నం యాగికం 

భవతి; కాలో హి భెమజ్య(పయోగపర్యా ప్తి మభినిర్భ ర్భయతి॥128॥ 

అ॥ రోగియొక్క_ ఆయాఅవస్థలయందు చికిత్స చేయతగినసమయము శాలమని యు 
చికిత్స చేయతే గ నిసమయము అకాలమనియు చెప్పబడును, ఎట్టనగా _ ఈఅవస్థయందు 
ఈ భు 'పషధమునక తగినకాలమనియు ఈ కొ పభమునక తగనికాలమనియు తెలిసీ 

కొనుట అవస్థావి శేషమును ఒట్టి కలుగును. అందువలన రోగియొక్క స్టీతులయందుకాడ 

శకాలాశాలసంజ్ఞ కలుగును. దానియొక్క పరీక్ష చెప్పబడుచున్నది. కు హపభముశు 

(సయోగించు నిమి త్రము రోగియుక్క_ సర్వావస్థలయొక్క_ విశేషములను తరుచు 
చూూచుచుండవలయును, సమయమునుమించి-గాని సమయమురాకండగగాని ఉపయో 
గ్ంపబడీన యాసపభము సరిగ నుపకరింపజూలదు, (పయోగింపబడిన జాషభముయొక్క. 
సద్భికాలము ననుసరించియే యుండును, 
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పవృ త్మియొక్కయు ఉపాయముయొక్క_యు వివరణము, 
మూ! పృవృ త్తిస్తుప్రతికర్థసమారమృః; తస్య లక్ ఇం 

భివగాతురాషధపరిచారకాణాం (కీయాసమాయోగుః| ఉపాయఃపున 
ర్భిషగాదినాం నాప్తవమభివిధానం చ సమ్యక్ | తస్య లవణం--భిష 
గాదీనాంయథో కృగుణ సంపద్శి ఫశ కాల పమాణసాత ఎ $శయాదిభిశ్చ 
సిద్ధికారణై ః సమ్యగుపపాదితస్యాపధస్య్యావబ ఆరణమితి | 150॥ 

అ॥ చికిత్సనుగూర్చి (పవ రించుట (పవృ త్రియని చెప్పబడినది. వైద్యుడు రోగ బొపధథము_ పరిచారకుడు వీరు చికిత్సనీమిత్సేము కలిని (ప్రవ రించుటు (పవృ త్తిగ 
నుండును. వైద్యుడు మొదలగువిషయములు సరిగ పవర్తించుట ఊపాయమని చెప్ప 
బడినది. వైద్యుడు మొదలగువారికి చెప్పబడిన గుణములతో కూడినట్టియు 'చేళము 
కాలము | పమాణము 'సాత్య ర్ట్రిము (క్రియలు 'మొదలగునట్టి సిద్ధికారణముల ననుసరించి 
సరిగ తయారుచేయబడిన కాపషభమును (పయోగించుట. ఊపాయమునక లతణముగ 
నుండును, 

మూ! వవమేలే దళ పరీక్ష సప శేపాః పృథక్సృథక్ పరీవ్నీ 
తవ్యా భవాని | 

అ॥ ఇట్లు పైనచెప్పబడిన పదివిధములగు పరీక్షీంపదగినవిషయములను చేరు 
వేరుగ పరీకీ ంపవలయును, 

మూ! పరీఖాయాస్తు ఖలు (పయోజనం (పతిపతి జూనం 
(పతిప స్తిర్నామ -- యో వికారో యథా (పతిపత్తవ్య స్వస్య తథా 
నుషానజ్ఞు నమ్ 11811 

ఆ॥ పరీతీవలన పతిప త్తిజానము కలుగును; ఏవ్యాధియందు ఎట్టు చికిత్సింప అ వలయునో దాని నట్లు చికిత్సించుట్ | ప్రతిప త్తి యనబడును, 
నూ! యత్ర తు ఖలు వమనాదీనాం (పప్ఫృ త్తిర్య।[త చ నివృ 

_త్తీ స్తద్యా స్ట్సత్ః సిద్ధిషూ_త్తీరకాల ముప చేక్ష్యు తే సర్వమ్ | |పవ్భ త్రి 

నివృ_ర్రిలకణసంయోగే తు ఖలు గురులాఘనం సంప్ర గార్య సమ్య 
గధ్యవస్యేదన్య తరనిస్థాయామ్ | సన్తి హివ్యాధయః శాస్ర) షూత్స 
న్లాపవాదై రుపక్ళమం పిినిర్నెష్టాః। తస్మాద్గురులాఘవం సంపిధార్య 
సమ్యగ ధ్యవ స్యెదిత్యు క్రచు 11821 

అ॥ వమనాదులను ఎప్పుడు చేయింపవచ్చునో ఎప్పుడు చేయింపకూడదో ఆవిష 
యము ముందు సిద్ధగ్థానమునందు వివరించి చెప్పబడగలదు. (శ్రవృబ్రినివృ త్రిలతుణములు ధి కలిసీయున్నప్పుడు వానియొక్క గురులభుత్వములను తెలిసికొని ఫీదియేని: ఒకోయన 
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సను బాగుగ నిరారణ చేయవలయును, శా స్త్రయలయందు వ్వాధులవ చికిత్స సామా 
స్యేముగను విశేషమును చెప్పబడినది. అందువలన గురులఘుత్వములను_. తెలిసీకొని 
బాగుగ నిర్ధారణచేయనలయంునని చెప్పబడినది, 

వమనదవ్యములు - తత్క ల్పనావిషయము. 

మూ! యాని తు ఖలు వమనాదిషు ఛేవజ[ దవ్యాణ్యువ 

యోగం గచ్చరన్తి తాన్వనువ్యాఖ్యాస్య నే; తద్య ణా-ఫలజీమూత 

శిత్యూకుధామార్గవకుటజకృత వేధనఫలాని, ఫలజీమూత శే మ్యాకుధా. 

మా ర్షవష్మతపుప్పాణి; ఆరగ్ణధ నృతుక మదనస్యాదుకళ్ణ కపాఠాపాట 

లాశా శ్లే౬ సా మూ రాస _ప్పపర్ణ్లన కృమాలకిచుమ గ్రపటోలసుప వీ గుడూ 
చీసోమవల్క-చిత9కద్వీవిశిగు) మూలక పామయెశ్చ, మధుమభూకకోవి 

దారకర్చు దారనీపనిచులబిమి్బశ ణపుష్పిసదాపుష్పీ (పత్యక్పుష్పాకషా 
మెళ్చ, వలాహ శేణు వి] యజ్లుపృధీ( కాకుస్తుమ్బు రుతేగరనలద। హీ బేర 
తాలీసనోపీకపామైశ్చ బ్రకు కార్జేతీ (కు వాలికాదర్భపోటగల కాలం 

వ్ర ంస యాక్ Pe | కృణేకపాయిశ్చ సుమనా సామన న్యా నీహరిదాదారుహారి[ దావృశ్చీర 

పునర్న వామహాసహాము దసహాకపాయైశ్చ, శాల లి ళాల్నక భ దపశ్చ్యే 
లాపక్టుపోదికో బాలకధ న్వన రాజాదనోపచి తాగోవీశ్ళళ్దాటికాకపామై 

శ్చ, పిప్పలీపిప్పలీ మాల చవ్యచి (తకళ్ళజ్ఞ వేరసర్ద పఫాణిత శీ ర శూరలవ 
ణోదకె శ్చ, యథా-లాభం య'భేష్టం వా౭ఒవ్యుపసంస్క త్య వ ర్తికి 
యాచూర్లావలేహస్నే హకపొయమాంసరసయ వాగాయూప.కామృలి 
కశ్నీ రోపధెయానో దే కౌనన్యాంత్ర గస యోాగాలా వివిధాననువిధాయ 

యథా ధం వమనార్హాయ ద ద్యాద్విధివద్యమనమితి కల్పసంగ హో 
వమనద్యవ్యాణాం; కల్పనే నపాం విస్త రేణో త్తర కాలముప జేత్య తే! 

అ॥ వమనమునిమి త్తము ఉపయోగించు (దవ్యములనుగూర్సి వివరించి చెప్పుచు 
న్నాము. మరింగకాయ చేవదాళి చేదుసార, "పెద్ద చేదుబీర, కొడిసెపాల, చిన 
వేదుబీర ఏనియొక్క_ విత్తులను; [మంగళాయ జేవదాళి, చేదుసౌర, "పెద్ద చేదుబీర 
వీనియొక్క_. ఆపలను పువ్వులను  శేల కొడిసెపాల మింగకాయ పల్లేరు చిరు 
బొౌది కలిగొటు గురివింద చాగ ఏడాకలఆరటి కానుగ వేప చేదుపొట కాకర టి లు 

య తిప్పతీగ తెల్లచం[డ -చచితమాలము వావడు మునగ వేళ్ళు వీనియొక్క_ కపాయ 
ములతోడను,  యస్టిమధ్గుకము ఇప్ప ష్మర్రజేవకాంచనము ఆెల్లబేవళాంచనము 
కడిమి లో (పబ్బలి దొండ తేలుమణి చెటు (పత్తి ఆ త్తరేణు వీనియొక్కు_ కసాయముల 
తోడను ఏఆపఅ శే ఫీంపిణమ ేదజవైే ను ఏస్ కేం అం (ంఖణమా , పెద్దజీఅక ర ధనియాల గర్పింధితగరమా 
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వట్టి వేళ్ళు కరువేరు తాలీసప్మతి సుగంధిపాల వీనియొక్క_  కపషాయములతోడను, 
ఇరుకు తెల్ల చెరున రెల్లు దర్భలు కిక్క సగడ్డి కసీవింద వీనియొక్క కపాయములతో 
డను, జాపత్రి మాలతి పసుపు (మౌనిపసుపు గలిజేరు తెల్లగలిజేరు శారుమినుము కారు 
సర వీనియొక్కు_ కపషాయములతోడను, బూరుగు దాసెనవెక్క “పెద్దగమ్ముడు సన్న 
రాస్నము బచ్చలి విరిగి తడ చెట్టు పాల చెట్టు దంతి సుగంధిపాల మనుబాల వీనియొక్క_ 

కహాయములతోడను, పిప్పళ్ళు మోడి చవ్యము చిత్రమాలము శొంఠి ఆవాలు వీని 
యుక్క_. కపాయములతోడను, చెరువపాకము పాలు కూరోదకము లవణోదకము 
వీనితోడను సంస్క_రించి వర్తలు చూర్లములు లేవాములు న్నేహాములు కషాయములు 
మాంసరసములు యవాగులు యూషములు కాంబలికములు పాలు మోదకములు 

మొదలగు న నేకవిధమ్ములైనవానిని తయారుచేసీ వమనమును చేయింపతగినవానికి తగు 
విధముగ నీయవలయును, పూర్వమునందు చెప్పబడిన (దవ్యములను అభించునట్టుగాాని 

యిష్టానుసారముగగాని (గ్రహింపవలయును, వమన దవ్యములయొక్క_ కల్పనాసం 

(గవా మివిధముగ చెప్పబడినది. వీని యొక్క క్షి కల్పనలను విస్తరించి ముందు చెప్ప 
గలము, 

విరేచనద)వ్వ్యములు-త తృల్పనావిషయము. 
వురా! విరేచన దవ్యాణి తుంశ్యామా (తివృ చ్చతురజ్టలతిల్వక 

మహానృతస ప్తలాళ్ఞినీద స్తీ దవ _న్నీనాం శీర మాల త్యక్చ(తవుప్పు 
ఫలాని యథాయోగం తే సెః కీ రమూలత్యక్ప త్రపువ్ప ఫనై ర్విక్షిప్తా 

విక్లి స్తెరజగర్థాశ్వ గర్భా బళృజే శీ. రి ణీసీలినీక్లీ తకకపాయుశ్స, పిశీర్యోద 
కీర్యామసూర విదలాకమ్పిల్లక విడజ్ఞగ వాతి కపాయిశ్చ, పీలుపియాల 
మృ ద్వీ కాక శృర్యపరయూషకబదరడా డిమామలకహారీతీకి విభీతకవృక్చీర 
పునర్న వావి దారిగన్గా దికపాయ్తెశ్చ, శీధుసురాసౌఫీరకతుపోదకమై శే 
యమే దకమదిరామధుమధూలకధాన్యా న్లుక వలబదరఖర్జూరకర్య న్వశీధు 
భిశ్చ, దధిదధిమక్ణో దళి(ద్భిశ్చ, గోమహిమ్యజావీనాం చకీరమూూ తె 9 
ర్గథాలాభాం య థెష్టంవాఒప్యుపసంస్క భ్రత్య్ వర్తి క్రియాచూార్లాసవ 

శేవహ స్నేహకపాయమాంసరసయూప కామృలికయనాగూతీ రోప భే 
యానొ్టద కానన్యాంశ్చ భమ్య_పకారాన్వివిధాంశ్చ 'యోగానను 

విధాయయ ఖా ర్లంవి శేచనార్హాయ దద్యాది( కేచ నమితికల్పసం గహో 
వి చే చనద్రవ్యాణాం)కల్పస్పే స పాం వి స్తశేణ యభావదు_త్తరకాలము 

పదేత్య తే1184॥ 

అ॥ విరేచన దవ్యములను చెప్పుచున్నాము. నల్ల తెగడ తెల్ల తెగడ శేల లాద్దుగ 

oy 
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ఫువ్వులు శాయలు వీనిని ఆయా పాలు వేళ్ళు పట్టలు ఆకులు పువ్వులు కాయలు 

వీనితో తగువిధమున "సంయోగము. వేనీగాని సంయోగము చేయక గాని (గహించి అజా 
మోదము పెన్నేరు దుష్టుపు పాలగుమ్ముడి నీలి యష్టిమధుకము వీనియొక్క_ క సాయము 

అతోడను, ములు[ కానుగ కానుగ నల్ల తెగడ కంపిల్లకము వాయువిడంగములు భరణిక 

వీనియొక్కు_ కపషాయములతోడను, కొండగోగు సార (దాత ెస్టమ్ముడు చిట్లేత శేగు 
దానిమ్మ ఉనీరిక కరక్కాయ తౌనిక్కా_య గలిజేరు తెల్లగలిజేరు విదారి గం౦ధాదిగ 
ణము వీనియొక గా కపాయములతోడను ఇకీధువు సుర సౌవీరకము తుపోదకము మెగే 

యము మేదకము మదిర తేనె మద్యము ధాన్యామ్లుము వీనితోడను పెదచేగు చినశేస 
ఖరూర ప్రుకాయలు ఫులశేగు వీనితో తయారుకాబడిన శీధువులతోడను పెరుగు పెరుగు 

బె 

మిదితేట మజ్జిగ వీనితోడను ఆవు శడె మేక గొత్తై వీనియొక్కు పాలు మూత్రము 
వీనితోడను సంస్కరించి వర్తులు చూర్షములు ఆసవములు లేహములు స్నేవాములు 
కపషూాయములు మౌంసరసములు యూషములు కాంబలికములు యవాగువులు పాలు 

మోదకములు మొదలగు అనేకవిధములెన భఛత్యవిశేషములను తయారుచేనీ విశేచ 

నము చేయింపతగినవానికి తగువిధమున ఈయవల యును, పూర్వమునందు చెప్పబడిన 

(ద్రవ్యములను లఅభించునట్టుగ-గాని ఇష్టానుసారముగ-గాని (గ్రహింపవలయును. వీలేచన 

(ద్రవ్యములయొక్క_ కల్పనాసంగవా మోివిధముగ చెప్పబడినది. వీనియొక్క_ కల్పన 
లను విస్తరించి ముందు చెప్పగలము, 

అస్థాపనవ స్తికిల్పనావిషయము. 

వమూ॥ ఆస్థాపనేషు తు భూయిప్టకల్పాని ద్రవ్యాణి యాని 

యోగముపమ న్తి "లేవు తెవ్యవస్థా_న్హరేప్యాతురాణాం తాని దవ్యా 

ణి నామతో వి _స్త రేణోపదిళ్యమానాన్య పరిసంఖ్యేయాని స్యురతిబహవు 

త్యాల్ , ఇష్టశ్చానతిసంవే పవి స్తవోపటెళ స్త నే 9, ఇష్టం చ శేవలం 
జ్ఞానం, తస్నాద్రసత వవ ఆాన్యనువ్యాఖ్యా స్య నే,!రససంసర్షవికల్పవి స్త 

రోహ్యేషామ పరిసంఖ్యెయః, సమవేతా నాంర సానామంశాంశబలవిక 
ల్పాతిబహు క్వాత్ | తస్మాద్ద వ్యాణాం చెక చేశముదా హరణార్థం 

రసే మృనువిభజ్య రపై కైక తన రసకైన'ల్యేన చ నామలకవ్షణా ర్థరహడో 

స్థాపనస్కన్థ్ధా.సమూహరసతో 2నువి భజ్య వ్యాఖ్యాస్య నే! యత్ షడ్యి 

ధమాస్థాపన మేకరసమిత్యా చత లేభిపజ సృద్దుర్ణభతీరం, సంసృృప్టర భూ 
యిష్ట.త్యాద్ద్ర వ్యాణాసు | తీసా న్నభురాణి చ మధురపాయాణి చ 
మధురవిపా కొని చ మధురప9భావాణి చ మభురస్క_న్టేమధు రా జ్యేవ 
కృతో్యోపదేవ్య శే భశేతతరాణి ద 9వ్యాణ్యపి! . 

అ॥ రోగియొక్క ఆయా అవస్థలనుబట్టి ఆస్టాపనవస్తులయందు ఉపయోగింప 

బిడునట్టియు అ ేకవిధములగు కల్చములు కలిగినట్టియు ద్రవ్యములు కలవో అఫ్ 
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అత్యధికములుగ నుండుటవలన పేరునుబట్టి విభజించినచో అసం జ్యేయములుగ నగును, 
శా స్త్రయునందు చెప్పబడు విషయములు అతీసం|గవహాముగ -గాని ఆతివిప్రలముగ గాని 
యుండక సంవూర్ల జ్ఞానమును కలిగించునవిగ నుండవలయును, అందువలన ఆట్టి దవ్య 
ములు రసమునుబట్టి చెప్పుబడుచున్న వి, కలసీయుండి రసములయొక్చ._ ఆంశాంశబల 

_ సంబంధమగు వికల్పములు అత్యధిక ముగ నుండును, అట్టి సంసర్దరసములయొక్క_ విక 
_ ల్పములనుబట్ర్రి రసములు అసం ఖ్యేయములుగ నుండును, అందువలన కొన్ని[దవ్యములను 
మాత్రము రసములనుబట్టి విభజించి (ప త్యేకరసములచే నామములను కల్పీంచి ఆరు 
విధములగు ఆస్థాపనస్క_ం౦థ ములు చెప్పబడుచున్న వి. వీనిని బట్టి సంసర్తములనుకూడ 
కల్పించుకొనవచ్చును, ఆస్థాపనవస్తువులు ఒకిొ_క్కు_రసము ననుసరించి ఆరువిధము 
లుగ నుండునని వైద్యులు చెప్పుచున్నారు. శాని సం'సర్హరసములుగల (దవ్యములు 
అ సేకములుండుటవలన అట్లు చెప్పుట సరియైనదికాదు. మధురరసము కలిగినట్టియు 
మధురరస్మప ధాన మైనట్లియు వమధురవిపాకము క లిగినట్టియు మధురర సముయొుక_ 
శ క్రి కలిగినట్టియు (ద్రవ్యములను మధురర'స (ద్రవ్యముల నుగ "నెంచి మధురస్క_ంభము 
నందు చెపుచున్నాము. ఇటుల నే ఇతర్మద్రవ్యములుకూడ వివరంపబడును, 

మధురస్క_౦ధము-దానినుపయోగించువిధము, 
మూ॥ తద్యథా---జీవక ర్రభకా జీవ స్పీవ్రా తామలకీ కాకోలీక్రీ ర 

కాకోల్యభీరుముద్ద పర్టీమాషపర్టీశాలపర్టీ పృళ్ని పర్ష గ్రసనపర్టీ మేదామ 
హో మేదాకర్టటశ్ళృళ్లశృష్ణ టికాధిన్నరు హాఛత్రా తిఛ్చ(తాశావణీమహో 
శ్రావణ్యల మ్బాపాసహా టబేవావి శ్వ టే నాశుక్లాకీ రళుశ్తాబలాతి బలావిదారీ 

శీరవిదారీకుద సహామహో సహర్ష రగన్గాశ్యగగ్ధాపయస్యా వృక్లీరపున 
ర్న వాబృవాతీకణాకారి శె రల్ణ మోరటవ్బ్యద ౦ స్టా సంహార్గాశ తాపరీశ్లతీపు [లు ౧ డ్రా ల యె 
ప్పామధూకప్పుపీ. ఎయప్టీ మధుమధూలికా మృద్వీకాఖస్టారపరూ షకా _త్భగుప్తాపు వరబీజక శేరు కారాజక జే కారాజూ దనకతకనకాళ శ్రర్యీత 
పాక్యో దన పాకీ తాలఖర్జూ రమ స్త శేత్నీకువాలికాదర్శకుశ్చకాశశాలిగు 
నై త్ల టకశరమూూల రాజత వకర్ష వ్రపో)క్తాద్యారదా భారద్యాజీవ నత పు 
మ్యభీరుషతీహాంసపదీకాకనాసాకులిఎ_శీ రవ లై కపోత వల్లీ గోపవ ల్లీ మధు 
వల్యః సోమవల్తీ చేతి; ఏపామెవంవిధాశామస్యె పొం చ ముధురవర్డ పరి 

సంఖ్యా తానావూషధ్యదవ్యాణాం ఛద్యాని ఖణిశ శ్చేదయి తా 

భేద్యాస బూరలు స్లో భదయి తా (పహొల్య పావీయేన సుపతాలి'తా 

యాంస్థాల్యాంసమవాప పయసాఒర్జోద శేనాభ్యసిచ్యనిచ్య సాధయేద' థి స్ట థి ఖాతాల ద ర్యా స్టసతేతముపఘట్టయన్, తదుపయు క్రభూయి పే. ఒమృసిగ తర సేపా 
షభేవు పయసి చానుపద గేస్థాలిముపవృాత్య సుపరిపూతంపయః సుఖో 

న 
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పం ఘృత తే. లవసామజ్జలవణఫౌణితోో పహితంవ స్టిం వాతవికారిణేవిధి 

కో విధివద్ద ద్యాతి , కీగం తు మధుసర్సి ర్భా ్యాముపసంసృజ్యపి త్తీవికా 

రికో ఏిధినద్దద్యాదితిమధురస్క-న్స ౪ 1861 

ఆ॥ జీవకము బుషభకము పాలకూర -చీలతాడి “నీలడసీరిక కాకోళి శ్నీరళా 

కోళి పిల్లిపీచర కారుపెసర కారుమినుము ముయ్యాకపొన్న కోలపొన్న నో మెంద 

మేద మహామేద కర్కాటకళ్ళంగి మను బౌల తిప్పతీ” గొలిమిడి ఎరగొలిమిడి బోడ 

తరము "ెద్దబోడతరము మంజిస్ట సవాజేవి ఎరసవాదేవి గమ్మడు పాలగుమ్ముడు 

ము త్తవపులగము "పెద్ద పు కవ పుల ము చేలగుమ్ముడు పాల చేలగుమ్ముడు కలుబంద 

గోరింట వృద్ధదారు ఇన్నీరు పిన్నపాల గ లజేరు తెల్లగ లిజేరు ెద్దవావడు వావడు 

ఆముదపు వెట్టు చాగ పల్లేరు బదనిక -పెద్దపిల్లిపీచర సదాప సీటియప్టిమధుకము యపష్టీ 

మధుక ము నల్ల, దాతు, తెల్ల దాక ఖర్జూరము చిట్టిత దూలగొండి మెట్ట తామర నమ్మ 

దుంప పెద్దనమ్మదుంప పాల చెట్టు చిల్లగింజ “పెగ్గుమ్ముడు గురివింద నల్ల పువ్వుల గోరింట 

తాడి పెదఖరూరము చెరుకు రెల్లు దర్భలు వశదర్భలు తీప్పరిలు కిక్కి_సగడి “పెద్ద 
ది"జ ణు ఫి బ్ర య డ “ద 

రెల్లు ఇక్క_టమగాడి రెల్లు శాకిరెల్లు చిలకకూర తెల్లము శ్రవపులగము శుక అడవి 

(పత్తి అదవిదోస పిల్లీపీ చర భేదము వహాంసపాది శాకిదొండ నీరుల్లి తీరశాకోేళి భేదము 

సన్న ఏలకులు సుగంధిపాల అతిమధుర భేదము సోనులత వీనిని, మధురవర్షములో చేరు 

లి 

9 

ఇట్టి ఇతర దవ్యములను (గహించి నరకతగినవానిని ముక్కు_లుగ నరికి (బద్దలుకొట్రతగిన 

వానిని చిన్న-చిన్నముక్క_లుగ (బద్దలుకొట్టి నీటితో కడిగి బాగుగ కడగబడిన పాత్ర 

యందుంచి సగము నీళ్ళుకలిసిన పాలనుపోని గరికెతో బాగుగ కలియ్యతిప్పుచు కాచ 

వలయును. నీళ్ళు అనుకూలముగ ఇగిరి (ద్రవ్యములయొక్క_ రసము బాగుగ సంక్రమించి 

పాలు ఇగరకండగ నున్నప్పుడు ఆ పాత్రను దింపి బాగుగ వడియగట్ట గోరు వెచ్చగ 

నున్న ఆ పాలయందు ఘ్ఫృతే ము _తెలము వస మజ్జ సెంధవలవణము చెరుకుపాక ము 

వీనిని కలిపి దానితో వాత వ్యాధిక లవానికి వ సిని విధి పకారముగ చేయింపవలయును, 

చల్లారిన ఆ పౌలయందు తేనెను నేతిని కలిపి దానితో పి త్తృవ్యాధికలవానికి విధిప్రకా 

రముగ వ స్త్రీని చేయింపవలయును. మధురస్క_ంథము ఇట్లు చెప్పబడినది, 

అమ్హ్లస్క-౦ధమా-దానినుప యోగించువిధము. 

మూ! ఆమాిమా”తకలకు చక రమర్లవృ తామ్లాన్లు వేతసకువల 

బ౭;రదాడిమమాతులుబ్ల గణే రామలక నస్టీతకతి న్తిడికద నృశ లై రావతేక 

కోపామి)వన్వనానాం ఫలాని, పత్రాణిచామా”త కాశ్ళ న్నక చా జైరీణాం 

చగుర్విధానాం చామ్టికౌనాం ద్యయోః కోల యోాశ్చామశథుష్క- యో 

రృ యోశ్చ శుప్కొా-వ్లిక యో ర్లా)మ్యారణ్య యాః, ఆసవదన్యాణి చ 

సురాసౌవీర తుపోవ' వెచేయ మేదకమది రామధుళీ ధుళు క్రదధి " ధిమ 
జ్ఞ దక్విద్ధాన్యామ్లూదీని చ; వహామేపంవిధానాం చా న్యేపాం వావ 0 

ణా 



(26) ఏీమానస్థానము. 901 

వర్షపరినంఖ్యా తాశామాపధ్యవ వ్యాణాంఛేడ్యాని ఖల శ శ్చేదయి త్వా 
భేద్యాని చాణు శో భేదయి తా ద్రవై.ః స్థికాణ్య వసిచ్య సాధయి 

తో్వోపసంస్కం త్య్ యాన క్రైలవసామధుమజ్జల వణఫాణితోపహతం 
సుఖోప్త వస్తిం వాతవికారిణేవిధిజో విధివద్ద ద్యా దిత్యన్లుస్క_స్టః 11871 

ఆ॥ మామిడి రాచమామిడి నిమ్మ ఓక పుల్ల పావిలి పుల్ల పబ్బలి చిన్న ే గు "పెద్ద 
శేగు దానిమ్మ మౌదీఫలము గురిజకూర ఉనీరిక నందీతకము చింత వెలగ నారింజ పుల్ల 
మామిడి తడ చెట్టు వీనియొక్క కాయలను, రాచమామిడి ఆన్లువాస్తుకము పులిచింత 
నాలుగువిధములగు అన్లుశాకములు వీనియొక్క_ ఆకలను, రెండువిధథములగు రేగుల 
యొక్క_ పచ్చియాకులను ఎండాకులను, చింత ఆడవిచింత వీనియొక్క_ ఎండాకులను, 
సుర సౌవిరకము తుపోదకము [మెచేయము "మేదకము మదిర మధుకు _క్షము కీధువు 
“పెరుగు "పెరుగుమోది తేట మజ్జిగ ధాన్యాన్లుము మొదలగు ఆసవ ద్రవ్యములను, ఆమవర్ద 
ములో చేరు ఇట్టి ఇతే ర్మ ద్రవ్యములను (గ్రహించి వానిలో నరకతగనవానిని ముక్క_లుగ 
నరికియు (బద్దలుకొట్రతగిన వానిని చిన్న చిన్న ముక్కు_లగ (బద్దలుకొొట్లియు గట్లిగనుండు 

వానిని (ద్రవ్యములతో తడిపియు కాచి తయారుచేసీ అందు -తెలము వస తేనె మజ్జ లవ 
ణము చెరుకపాకము వీనిని తగినట్టు చేర్చి గోరువెచ్చగనున్న ప్పుడు వాత వ్యాధికల 
వానికి వ _స్తీకర్మనిమి _త్సీము విధి పకారముగ నుపయోగింపవలయును, అముస్కంథధము 
ఇట్లు వెప్పబడినదిం 

అవణస్క_౦ధము-దా నినుప యోగించువిధము, 
మూ! సె న్స వసౌవర్పలకాలబిడపషా క్యానూపకూష్యబాలకై అ 

మూలక సాముద గ్గ రోమక్ ద్భిడాహషరపాకేయక పాంకుజానీ ల్యేవ 0[పకా 

రాణి చాన్యాని లవణవర్షపరిసంఖ్యా తాని, ఏ'తాన్యమ్లూపహీ తాన్యు 
ఫ్థోదకోపహితాని వా స్నేహవ ని సుఖోన్టం వస్తిం వాతవికారిణే 
విధిజ్ఞో' విధి వద్దద్యాదితి లవణ స్క-న్లః 11081 

ఆ॥ -సెంధ వము 'సౌవర్చలము కృష్ణము బిడము పాక్యము ఆనూపము కూప్యము 
చాలకను: ఐిలము మౌలకము సాము[ దము రోనుకము జొ "ద్భిదము జెపషరము పాకే 
యక మ 'సాంశుజము అనెడి లవణములను లవణవర్ల ములో చేర ఇట్టి ఇత రలవణములను 
(గపీంచి అను దవమునందుగాని ఉనస్లోదకమునందుగాని కలిపి యందు -చమురునుక లిపి 
గోరువెచ్చగనున్న పుడు దానితో వాతవ్యాధికల వారికి తగువిభమున వస్టిని చేయింప 
వలయును, లవణస్క_ం౦థము ఇట్లు చెప్పబడినది, 

కటుకోస్క-౦ధ ము=దానినుప యోగిం మవిధ ము. 
4 అ ఒకక్ అతు జ వ్ ఒం మూ! పిప్పలీవిపలీమూలహ _స్తికప్పలీచవ్యచ్చితకజ్ఞ జ్ఞ ే రమిరి 

స ల్ . చాజ మోదార్ష్రక విడబ్లకుస్తు మ్చురు వీలు తేజోవ ల్యెలాకున్ట భల్లాతకా మ 
యి 



రిప చరక సంహిత 

హిస్తుకిలిమ మూలక సర్ప పలశు పక రజ: శ్రీ గుకమధురళి గుకఖరపుప్పాభూ 

స్త ఇ సుముఖ సుఠసకు శేర కార్జకగణ్లిరకాల మాలకపర్ణాస క వక ఫణిజ్ఞక 

తారమూత పి త్తానా మేవంవిధానాం ఇా న్యేపాం కటుక వర్గపరిసంఖ్యా 

తాొనావకావధదవ్యాణాం ఛ్రద్యాని ఖల్లళ శ్చేదయిత్నా భడ్యాని 

బాణు శో దయిత్యా గోమూ తిణ సహా సాధయితో్యోపసంస్కృృత్య 

య శావన్నభుతె లలవణోపహి తం సుఖొష్టం వస్తిం న్రేమ్మవికారిణే 

విధిబ్బి'విధివద్దద్యాదితి క్ర టుక స్కన్లః 1189 

ei పిప్పళ్ళు మోడి గజపిప్పళ్ళు చవ్యము చితమాలము శొంఠి మిరియాలు 

అజా మోదము అల్లము వాయువిడంగములు ధనియాలు కొండగోగు వెక్కు_డు ఏలకులు 

చెంగల్వకోష్టు జీడిగింజలు ఇంగువ దేవదారు ముల్లంగి ఆవాలు వెల్లులి కానుగు మునగ 

"తెలమునగ శారుతులనీ బోదకసవు షరాశాలు తులసి తెల్లగ గర శారుతులసి భేదము 
cn 

కాకర నల్లగ గ్రైర గార నల్లావాలు మరువను కూరములు మూతేములు పి త్త్మదవములు 

వీనిని, కటుక వర్ణములో చేరు ఇట్టి ఇతర ద్రవ్యములను (గహేంచి నరకతగినవానిని ముక్క 

గ RE క్ మాని క 3 సనం లుగ” :బదఎుకొటి నో ము 
జగ నరికి (బద్దలుక్ ట్రతేగినజ fot చున్న న్ ల వో ర బుద్దా కా గో మూతముతో 

శా-చి తయారుచేసి అందు తేన తెలము సెంధథాలవణయు వీని? తగురితెగ కలిపి నోరు 

వెచ్చగ నున్నపుడు. శ్లేష్మవ్యాధకలవాఏక్. వృస్తికర్మనిమి తవ: విధి ప్రశారముగ నుప 
యోగింపవలయును. 

తి కస్కృంధము---దా నిను పయోగించువి ఫము. 

వమూః; చ్వననల వకృతమా-లన కృ మాలనిమృుతుమ్మురుకుటజవహా 

ర దొదాంవారిడదాము సమూ కారకీ రాతీతి క క*టురోహిణీతాయమా 

ణా కాంవేల్తి కాకర వీర కేబుకక ఠిల్లకనృపమబ్జూకపర్టకర్కో టకవార్తాకు 
కర్కశ కాకమాచీకాకో దుమ్నరి కాసువవ్యతి పిపావటోలకులకపాఠా 
గుడూచీ'వే త్రా గ వేతసవిక జత వపకులసోమవల్క-స _ప్పపర్లసు మనా'ర్కాా 

వల్లుజవచాత గరాగురు నా లకోలీరాణా మేవం విధానాంచా స్యెపాంతి చ 

కష య నా వ్ మ ర సి ~ ప వర్ష రిసంఖ్యాతానా మౌ ధద్భవ్యాణాం ఛద్యానిఖజ్జళ్ళ శృదయి త్వా 

భేద్యాని ఇవాణుతో భేదయిత్యా ౨) వాళ్ళ పానీయేనా భ్యా సిచ్య సాధ 

యితోోపసంస్కృృత్య యభావన్మధుతే లలవణో పహితం సుఖోషం 

సిం 'శ్లీష_వికారితే విధజోవిధివదదాగణ్ శీతం తు సర్సిరా వరస్తిం 2 @ ణ విధిజ్జీ విధివద్దద్యాణ ;9తేం మధుసర్చిర్భా శ్ర 

ముపసఠసృజ్యపి త్తవిశారిణే విధిజ్షవిధివద్ద ద్యాదితి తిక సర్గః 11401 

ఆ॥ చందనము వట్టి వేళ్ళు "లేల “పెద్దకానుగు వేపతుంబుర్లు కొడిసెపాల పసుపు 

('మౌనిపసుపు తుంగగడ్డలు చాగ - నేలవేము కటుకరోహిణి కలు(శ్రానుగు కాకర 
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గన్నేరు కోజిదుంప పెద్దశాకర అడ్డరసము మండూకబహ్మి చేదుదోస వంగ - పొట్ల 

శామంచి మేడి పొట్టిశాకర అతివస చేద పొట్ల భేదము చిరుబొద్ది తిష తీ”? "పేమ 

(పబ్బలి శాం డేగు పగడ నలిచం[డ ఏడానల అరటి మాలతి జిల్లేడు బావంచి వస 

(గంధితీగరము కృష్ణాగరు కరు వేరు నల్ల వట్టి వేళ్ళు వీనిని తి క్షవర్ణములో చేరు ఇట్టి ఇతర 

(ద్రవ్యములను (గ్రహించి నరకతగినవానిని ముక్క_లుగనరికి క అద్దలుకొట్టతగిన “వానిని 
చిన్నచిన్న ముక్క_లుగ (బద్దలుకొట్టి నీటితో కడిగి నిళ్ళుపోనీ కాది తయారుచేసి 

గోరువెచ్చగనున్నపుడు అందు తేనె తైలము సెంథవలణము వీనిని తగురీతిని చేర్చి 
దానితో శేష్మవ్యాధికలవానికి వ స్టీని “విధిపశారముగ చేయింపవలయును. చల్లారిన 

పీదప తేనెను ేతిని కలిపి దానితో పి _క్హవ్యాధికల వానికి విధి పశారముగ వ స్సిని 

చేయింపవలయును, తి క్తస్కంథము ఇట్లు చెప్పబడినది, 

కషాయస్క౦ధము=దా సినుపయోగించువి ధము. 

నమా! (ద్రియజ్ఞ్య ననా! మాస్థ స్థ ృువ కీకట్వజ్ఞలో ధ్రమోచరనస 

నుడ్గొధాతకీవువ్ప పద్బావద్భ శేశరజన్నూ గమ )ప్ష పశ్షపటకపీ తనోదువ్చు 

రాశత్థభల్లాతేకాశ్ళ నృ న కరినీవ శింశు పాసోమల్క_తిన్లుకపియాలబ దర ఖ 

దిరస పృపర్ణాశ్తక ర్థస్వ న్షనార్జునాసనారిమేదై దె లవాలుక పరి పేలవకదమ్బుళ్ళ 

ల్లకీజిజీసి కాశ క శేసుకాకట్సఅవంశ పద్భకాశోకశాల ధవనర్ధ భూర్జశణపు 

ఫీ శమిమా చీకోతు జక న్లైశ్యకర్ణ ర స్ఫూ ర కవిళీతక పువ్కు- రవీజవిస 

మృణాలతాలఖర్జూరతరూ ణా మేవంవిధానాం చా న్యేపాం కపూయవర్ల 

పరిసంఖ్యా తొనామాషధద )వ్యాణాం ఛేద్యాని ఖబ్జకక్చేదయిత్యా 

భేద్యాని చాణు శో భేదయి'త్యా ప్ర తోళ్య పానీయెన సహా సాధయి 

తోోపనంస్క్భృత్య యథావన్న ధుల కౌలలవణొపహితం సుఖోప్లం వ స్తం 

శైమ్మవికారిణో ఏిధిజ్లో విఫవ్దద్యాల్; వీ్రం తు వధు: ర్పి రా న్టముప 

| సంసృజ్య పి పి త్తవికారిలే వద్యాదితి కపాయస్క_న్లః i141 

ul పేంఖణము సుగంధిపాల మొామిడిపప్పు చిరుబోట్టి తుమికి లాధ్దుగ బూరుగ 

బంక మంజిష్టి ఆరెపువ్యు పద్మము పద్భుకింజల్క_ములు చేశేడు మామిడి జువి మట్జై 

పోక మేడినావి జీడి పరగి దిరిసెన ఇరుగుడు వెలిచం[డ ఈడ సార శేగుచండ వీపీ 

తెల్లమద్ది "నెమ్మి మద్ది "వేగిన తుమ్మ కూతురుబుడ మ తుంగము_ సలు కడినిఆందుగు గిలిగి 

రంత రలు నాగరము సలు “పెదచాగరము సలు సెగుమ్ముడు వెదురు పద్భకాప్వము 
య వాలి చి అటి (0 శ్రే శ్రీ లు 

అశోకము చిరుపనస ధవవృతుము సర్జవృక్షము భుజపత్రవృత్నము జనుము. జమ్మి 

చేవదారు వరగలు చచిన్నజమ్మి "పెద్దవీపి పెదమాను తానిచెట్టు పొన్న  పుష్కు_రమూ 

లము తొమరదుంప తామరతూండ్లు  శాడిశట్టు ఖర్జూరము వీనిని, క సాయవర్లములో చేరు 

ఇట్టి ఇతర ద్రవ్యములను (గ్రహించి నరకతగినవానినీ ముక్కా_లుగనరికి (బ్రద్దలుకొట్టతగిన 
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వానిని చిన్నచిన్న ముక్క_లుగ (బద్దలుకొట్టి నీటితో కడిగి నీళ్ళుపోసి కాచి తయారు 
వసి గోరు వెచ్చగనున్న పుడు అందు కేన _తెలము సెంధ వలవణము వీనిని తగరీత్సిన్సి 

చేర్చి చానితో శ్లేష వ్యాధికల వానికి వ సీని విధి పకారమగ చేయింపవలయును, 
చల్లారినపిదప తేవేను “నీతీని కలిపి దానితో పి ర్త వ్యాధికలవానికి విధి పకారముగ 
వ స్తిని చేయింపవలయును, క పాయాస్క_ం౦భము ఇట్లు చెప్పబడినది. 

మూ వడగర్లాః పరిసంఖ్యా తె యవ తేరసభేదత 8] ఆస్థాపన 

ఏ ప్రేత్య తాన్విద్యా తా ర్యయాగికాన్ సర్వతో హి పిణిహితాః 

లోనీ జాన తొ|సర్యాన్ రొ గాన్నియచ్చ స్త నియ 3 భో ఆస్థాపనం 

పింతమ్॥! యేపాం యీసాం (పళ న్న్యర్థం యే చ న పరికీ ర "తా; | 

(దవ్యవన్లా విశారాణాం తేషాం తే పరికోపనాః 11441 
అ ఆసాపనవ స్తీనుదేశించి రస సభేదములనుబట్టి చెప్పబడిన ఆరువిధములగు 

స్క_ంభములు * సము _స్థకోగములయందును ఉపయోగం చునని తెలిసికొనవలయును, 

ఆస్థాపనవ చస్తే కర్మను  శేయింపతగినవారికి బుద్ధిమంతుడగువాని చే సరిగ (ప్రయోగింపబడి 

సమే స రోగములను పోగొట్టును, ఏ దవ్యస్క.ంభములో ఏదోప ములను శమింప జేయు 
అరి 

నని చెప్పబడలేదో ఆ దవ్యస్క_ంభములను వృద్ధినొందిం చును, 

వమూ॥! ఇ క్యే లేపడాసె స్థపనస్కన్థా రసతో= -నువి భజ్య వ్యాఖ్యా 

"తొః। తేభ్యో భిమూద్దినాన్నరిసంఖ్యాత ౩ మపి యద్యద్ద ద్రవ్య మయాగికం 

మన్యేత త త్తదపక రయేత్, యద్యచ్చానుకృమవి యొగికం వా 

మన్యేత త త్తద్దజ్యాల్, వర్షమపి న కేశేోపసంస్కృ జే చేక మేనా 
నేశేన వాయు క్రిం ప్రిమాణీకృత్య। పిచరణమివ భికుకన్య వీజమివ 
కర్ష కస్య సూతం బుగముతామల్ప ముష్యనల్పజానాయతం భవతి; 

తేసా గద్బుద్ధిమకామూపోవావితేశా!, మన్దబు బైస్తు యథోశాను 
గమనమేన శ్రేయః, యథోకాం హి మార్గ్లమనుగచ్చన్ భిషక్ సంసా 
ధయతి వా కాశ్వమనతిమవా క్యాద్యా నిపాఠయత్యనతి హస్వత్వాదు 

దాహరణ స్యేతి। 14ఫ్॥! 

అ॥ ఇట్లు ఆరువిధములగు ఆస్థాపనస స్కంధములు ర సమునుబట్టి విభజిం-చి చెప్ప 
బడినవి. బుద్ధినుంతుడగు వెద్యుండు ఈ స్కంధ ములయందు చెప్పబడిన యైనను ఏ[ద్రవ్య 
మును తగనిదనితలచునో దానిని విడిచి పెట్టవలయును, చెప్పబడకన్నను ఏ(దవ్యమును 
తగినదనిక్టేతల చునో నానిని గ్రహింపవచ్చును. యు క్రి ననుసరించి ఒకవర్షమును మరియొక 
వర్షముతో గాని ఆ నేకవర్షములతో-ాని కలుపవచ్చును, బిచ పగానికి పిడికిలిపరిమౌణ 
నుసభాన్యమును, కర్ణ వనన స్వల్చ్బ్పమదు వి _త్తేనమును ఎట్లు అధిక ఫలమును కలిగించునో 
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అశు బుద్ధిమంతులవ అల్ప మెననూ| కముకూడ జూ నాభివృద్ధిని కలిగించును. అందువలన 
బుద్ధిమంతులు ఊవోపోవాలును విమగ్శ'నాళ క్రియు కలుగును, మందబున్దిక లవారు, 
చెప్పబడిన విషయమును అనుసరించుట యీ శేరయస్కు_రముగ నుండును, వైద్యుడు 
శా స్త్రమునందు చెప్పబడిన పద్ధతిని అనుసరించినప్పుడు అట్టిపద్ధతులు కౌ స్త్రమునందు 
విఫులముగ చెప్పబడియున్నచో కార్యమును సాధింపకలుగును, విఫులముగ చెప్పబడ 
కన్నచో సాధింప లేడు, 

అనువాసనవ స్పికల్పనావి మయము. 
ఫ్ ద అ " Ca > అత్వ యు మూ! అతః వంమనువాసస ద వ్యాణ్వను వ్యాఖ్యాస్య సాఅను 

వాసనం తు స్నేవా ఏవ। స్నేహసు ద్వివ్ధః---స్థావరో జబమాత్మ 
ల ద్ యిట్లా ఇ కళ్ళు! తతస్థావరాత్యకః స్నేహ సై మృతే లం చ।తద్ద (యం తే అమేవ 

కృతోపదిశ్య లే, సర్వత సాల పా)థాన్యాత్ | జజ్జ్ఞమాత్భక స్తు-వసా, 
మజా, సర్పిరితి॥ తేషాం త్ఫుకేలవసామజ్ఞసర్చి సాం తు యథోపూర్యం ల 
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శేవం వాతశ్లేవ శా రేవ్యనువాసనీయేషు, యథో త్తరం పి త్రేవికా 
శేషము, సర్భ్గవఏవ వా సర్వవికా రేవ్యవీ చ యోగమాయా న్లిసంస్కార 
విశేహాదితి 11471 

ఆ|| పిమ్మట అనువాసనవ స్త్రీకి ఉపయోగించు (ద్రవ్యములు చెప్పబడుచున్న వి. 
అనువాసనవ*స్టి స్నేవాపధానముగ నుండును, స్నేహము స్టావరాత్మకమనియు జంగ 
మౌత్మకమనియు 'రెండువిధములుగ నుండును. అందు స్టావరాత్ముకమెన స్నేహము తిల 
సంబంధ మైనదనియు ఇతరసంబంధ మెనదనియు రెండువిధములుగ నుండును. తీలసం 
బంథ మెనది తరుచు (పధానముగనుండునుగావున స్టావరాత్మక లే లములకన్నిటికిని 
,తేలిశోబ్బమును (పధానముగ జేసి చెప్పెదము. వస మజ్జ ఘృతము అని జంగమౌత్మక 
స్నేవాము మూడువిధములుగ నుండును, లతే లము వస మజ్జ ఘృతము ఇవి అనువాసనము 
నిమి త్రము వాత -శ్లేప శవ్యాధులయందు యథాపూర్వముగను, పి _ర్హ వ్యాధులయందు 
యథో త్తరముగను జకదానికంకు నొకటి "శేంస్ట్రములుగ నుండును, సమ స్పస్నే వాము 
అను సంస్కా_రవిశేషములవలన "సమ _స్త్రవ్యాధులయందును అనువాసనమునిమి క్ర ముప 
యోగింపవచ్చును. ' 

శిరోవి రేచనదవ్యములు. 
.  మూIశిరోవిరేచనదవ్యా ణీవునరసా మార్గపివ్పలీమరి చవిడ ఖశి 

(ుశిరీవకు స్తు మ్చురువీల్యజాజ్య మో దావార్తాకీపృథ్యీ కై లాహ శేణుకా 
ఫలాని చ; సుముఖసుర స సశేరకగ భ్రీరక కాలమా లకపర్థాసకు వకోఫణిజ్ఞ 
కహరిదా)శృజ్ఞ వేరమూలకలకు నత ర్వా. రీన గపపతాణి చ, అర్కాల 
క్క-కుస్థునాగద ్ తీవచాభార్టీ శే తాబ్యోతిష శ్రశీగనాటీ గణ్జే తావ *క్చుమ్నీ 



౨06 చరకస౦హి'త 

నృశ్చికాలవయస్థాతివిపాము-లాని చ, హర్షిదాశృజ్ఞ వేరయమూలకలళున 
కన్దాశ్చ, ల గాధ మదనసప్త ప్తపర్ల నిమ్బార్కపుప్పాణిచ, 'చేవదార్వగురు 
సరలశ ల్లకీజడ్లీన్ఫ సనహి నిర్యాసాశ్చ, తేజోవతీవరా జ్లజ్ఞదీకో భార్యస 

బృహతీకల్ణ కారికాత్యచః; ఇతిశిరోవిశో చనంస ప _ప్తవిధం పలప; తమూల 

కన్గపువ్పసిర్యాసత్యగాశయభేదాత్ ; లవణకటుతి క కృకపాయాతి 

చేని )యాపశ్తయాని తథా౭_పరాణ్యనుకాన్యపి (దవ్యాణి యథా 

యోగవిహి "తాని శిరోవిరచనార్థ ముపదిశ్య న్త ఇతి॥140॥1. 

అ  శిరోవిశేచన దవ్యములను చెప్పుచున్నాము. ఉత్త నేణు పిప్పళ్ళు మికి 
యాలు వాయువిడంగములు మునగ దిరిసెన తుంబుర్లు వరనోగు జీలకర్ర వాము వంగ 

“పెద్దజీలక్మర ఏలకలు శేణుకలు నీనియొక్క గింజలును, ప రావాలు తులనీ తెల్లగ ఇర 

కాకర నల్లగగార గ గార నల్లావాలు మరువము పసుపు అల్లము ముల్లంగి వెల్లులి సోమింద 

ఆవాలు. పీనియుక్క ఆవలును, జిల్లేడు తెల్లజిల్లేడు చెంగల్వకోస్ల వస "కెల్ల సరివింద 

చ్యోతిష్మతి భరిణిక కాకర బ్రవ్మాదండి తేలుమణీ వెట్టు సరస్వతి అతివస వీనియొక్క 

వేళ్ళును, పసుపు అల్లము ముల్లంగి వెల్లులి వీనియొక. దుంపలును, లాద్దున (మంగ 

ఏడాకలఅరటి వేప జిల్లేడు వీనియొక్క_ ప్రుహప్పమయులున్కు దేవదారు అగరు 'సరళేవ 
డారు ఆందుగు నల్లబూరుగ చేగిస ఇంగువ చెట్టు వీనియొక్కొ_ జిగురులును చెక్కు_డు 

తీగ లవం౫ పుతీగా గార చెట్టు మునగ ెద్దవావడు వాకుడు వీనియొక్క_ పట్టలును 

శిరోవిరేచన! దవ్యములు నుండును, ఇట్లు ఇవి, గింజలు ఆకులు వేళ్ళు దుంపలు + పుష్ప 

ములు జిగురు పట్టలు వీనియొక్క_ ఆశ్రయ భేదముననుస రించి ఏడునిధములుగ నుండును, 

లవణర'సము కటురస సము త్యెక్షర'సము కపోయరసము ఇవి కలిగినట్టియు ఇం దియములప 

విఘాతమును కలిగింపనట్రియు (దవ్యములను, ఇట్టి ఇతేర| ద్రవ్యములను తగువిధ మున 

నస్యకర్మనిమి ల్తే ముపయోగింపవచ్చును 

అధ్యాయసంగ వాము 

మూ!లవ ణాచార్యశిప్యాణాం పరీశెకారణం చ యత్: 1ఆభ్యే 

య =ధ్యాపనవిధిః సమా పావిధి శ రెవ చ! వడ్మిర్నూ వనాని పజ్బాశద్యా 

- దమాగ్షసడాని చ! పదాని. దశ చాన్యాని కారణాదీని తత త్రీ (తః 8! సం 

హశ్నశ 5 'పరీమాదేర్నవకో వమరాదిము। భిమ్జీతీయ రోగాణాంవి 
| మానే స సంవృదక్నితః 8 15 1h 

ఈ రోగల్ళిష ష్టితీయా ధ్యాయమునందు శాస్త్రమును. గురువును శిష్యుని పరీ 
'పించుటవకం కారణము, ' ) అధ్య్యయనవిధి, అ ధ్యాపనవిధి, సంఘా హెవిధ్ధినలంబదినాలుగ్గు 
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విధములగు వాద మౌర్దములు, కారణము మొదలగు పదివిషయములు, వమనాదుల విష 

య మై తొమ్మిదివిధములగు |పళ్నలు ఇవి చెప్పబడినవి, 

మూ! బహూుువిధమువమి క కృమర్థజాతం బహుంధ వాళ్యవిచి తమ 
ర్ధకౌ చన్లమ్! బనాంవి ధశుభశజ్ఞ నస్థియు క్క క౦బహువిధ వాదనిషూదనంప చే 

హన్ ఇమాం మతిం బహువిధ హేతుసంశయాం విజజ జ్ఞ వాన్సరమత 
వాదసూదనీమ్! న సజ్జలే పరవచనావనుర్ల రనైర్నశక్యతే ? పరవచనై శ్చ 
మరితుమ్!! 158॥ 

అ॥ అనేకవిధములగు ఆర్థములతోోహాడినట్టియు ఆనేక విధములగు వాక న్రము 

లతో చచిత్రముగనున్న ట్రియు మనోహరమెన అర్థముక లిగినట్టియు అ-నేకవిధమ్యులెన 
కుభళబ్దములతో డను సంధులతోడను కూడినట్టియు ఇతరులయొక్క ఆ చేక విభ ములగు 
వాదనలను ఓడించుట కనుకూాల మైనట్టియు విషయము చెప్పబడినది, అనేక విధములగు 
హీత్రువులతో కూడినట్టియు ఇతరులయొక్క. వాదమును. ఓడించుట కనుకూలమెన.. 
ట్టియు ఈవిషయమును బాగుగ శెలినికొనినపాడు ఇతరులయొక్క_ వాక్యములను 
ఖండించుటయందు సమర్థుడున నుండును, ఇతరులయొక గా వాక్యముల చే ఓడింపబడడు, 

విమానస్థానస ౦౫9వాము. 

నమూ! దోపాదీనాం తు భావానారి సశ్యేహామేవ హీతుమల్ 

మానాత్సమ్యగిమానాని నిరుకాని ఏథాగశ: 1154 

ఇత్యగ్ని వేశకృ శే తె స్త్ర చరకప్రతిసంస్కృ తే పమానస్థ్రానే 

రోగభిహర్ణిీతీయవిమా నం నామాష్టమో౭ఒ ధ్యాయః 8|| . 

అ॥ ఈవిమానస్థానమునందు నోప ములు ముదలగు సమ _స్తభావములయొక్క_్యయు 

మానముననుసరించి సకారణము™ విశేషవిషయములు వివరించి చెప్పబడినవి, 

ఇనిధ౦బున, శ్రీసాదోపనామకకృష్ణమూ ర్తి శా స్తీ పణీకం జైన చరక దీపీకయెనిడి 

చరకనంహి తా వ్యాఖ్యా" 'మునందు గోగ భిప గి తీయవిమానమెడు 

అష్టమి ధ్యాయము మౌ ప్టము, 

_0__ 

- వీమానస్తానము సమా పము, 
థి a.) 

OO. 



శారరసానము 
"aa Aa! 

'ప్రథమాధ్యాయిము 
90 $ అ ౮9 ఈశ 8 

మూ! అభాతః కతిధాపుకుపీ యం శారీరం వ్యాఖ్యాస్యాముః॥1॥ 

i పిమ్మట కతిధాపురుషీయశారీరమును చెప్పబోవుచున్నాము, 

మూ! ఇతిహా స్మావా భగవానా తోయః 12| 

అ॥ అని భ్రగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పెను, 

మూ॥ కతిధా పురుషో ధీమన్! ఛాతుభేబేన ఛిద్యలే। వురుషః 

కొకణం కస్మాత్ , ప్రభవః వుగువస్య కః॥ కీ మజ్జ జః పనిత్యః కిం 

కీమనితోో నిదర్శితః (పకృతిః కావికారాః శే కిం లిజ్ఞం పురుషస్య 

చ!న్నిష్మియం చ స్యత_న్ద ౧0 ఊచ వళినం సర్యగం ఏభుమ్! వదన్తా్య 

తా్జ్రనమాత్మజ్డాః శ్నేతిజ్ఞం పాశ్నీణం త్రథా॥ ని ప్రి, యస్య కియా 

తస్య భగవన్! వద్య తే * ధమ్! స్వత నృ )క్పేదనిష్టాను కథం కూనివు 
జాయ'లే॥ వశీ యద్యసుకై :కస్థాద్భావె రా కమ్య లే బలాశణ్ సర్వాః 
సర్వగశ త్వాచ్చ వేదనాః కిన వేత్తి స' న పశ్యతి భు? కసా a 

యచ్యైలకుడ్యతిరస్కృృత వ! వేతిజ్జ $s వే తనుథ వా శీఠి పూర్వమిత్తి పత 

శయః! శ్రేయం వేతుం వినా పూర్వం వేతుజ్లో హి న యుజ్యతే 
వేతుం చ యి పూర్వం స్వా త్రేతజ్ఞః స్యాదశాశ్యతః: సాన్నీభ్రూ 
తశ్చ కస్యాయం కర్తా హ్యాన్యో న వ వ్య లే! స్యాత్క-థం నావి -- రస్య 
విశేసో వేదనాకృతః॥ అథ జార స్య భగవం స్తిసృణాం కాం చికిత్సతి। 
ఆకీకాం వదనా వైద్యో వర్శమానాం భవిమ్యతీమ్' భసిమ్య స్త్ర 

అపంపా)! రతీతాయా అనాగమః। సాంపికిక్యా అకిస్థానం నాస్త్య 
ర్తేః సంశ₹ వా వ్యాతః॥ కారణం వేడనానాంకి9 తిమఫస్టానముచ్య లే 
క్వ వైతా వేవనాః సత్యా నివృత్తిం యాస్త ర్ట శేవతః॥ సర్వవిత్సర్వ 



(27) ఇారీరస్థానము 909 

రీ జ జ రష 9 OX, | ఇక్ | సంన్యాన సర్యసం యోగనిఃసృతః | ఏకః [పశాన్ఫో భూతాత్మా స్ 5 

శెరుపలభ్యా తే ॥ ఇత్యగ్ని వేశ్గస్య వచః శ్రుత్వా మ£౭ిమతాం వరః! 
రాలా 

సర్వం యథావ(త్పోవాచ [పశాన్తాతా శ్ర వునర్వసుః 1151 
అ॥ ధాతు భేదము ననుసరించి పురుషుడు ఎన్నినిధములుగ నుండును * ఎందు 

వలన పురుషుడు కారణముగ నుండును * పురుషునకు కారణ: మేది * పురుషుడు తెలి 

నీనవాడా తెలియనివాడా * నిత్యుడా అనిత్యు డా * (పకృతి ఏది * వికారము లేవి? 

ఫురుషునియొక్క_ లక్షణము లేవి * ఆత్త శ్రవిషయమును తెలిసినవారు ఆత్మను [క్రియలు లేని 

దానినిగను స్వతంత్ర మైనదానినిగను స్వేచ్చా ప్రవృ త్తి కలచానినిగను సర్వమును 

పొందినదానినిగను. సమర్భమేనదానినిగను శక్నేత్రమును తెలినినదానినిగను సాఠీభూత 
మెనదానినిగను చెప్పుచున్నారు, [కియలులేని ఆత్కక [క్రియలు ఎట్టుండును '* ఆత్మ 

స్వతంత్ర మైనదైనచో అనిష్టయోనులయందు ఎట్లుఫుట్టును * స్వేచ్చాప్రవృ త్తికలదై 

నచో అసుఖకరములయిన భావములచే ఎందువలన ఆకమింపబడును * సర్వమును 

పొందినదైనచో "సమస్తమైన వేదనలను ఎందుకు తెలిసికొనలేదు * సమర్శమైనదెనచో 
పర్వతముల యొక్కయు" గోడలయొక్క.యు బాటుననున్న వానిని ఎందున చూడ లేదు 

శెలిసికొనదగిన త్నేతము లేనిటే కేత్రజ్ఞ డుండుటకు వీలులేదు, కే త మేపూర్వమునం 
దున్నచో శే తజ్జుడు అనిత్యుడనను, (అందువలన “తే త్రజ్ఞుడుపూర్వమౌ "క్షేత్రము 

పూర్వమాి అను సంశయము కలుగుచున్నది, మరియొక కర్త లేనప్పుడు ఆత్మ దేనికి 
సామీభూతముగ నుండును * నిర్వికార మైన ఆత్మక జేదచాసంబంధమగు విశేషములు 

ఎట్లుకలుగును * గతించినవి జరుగుచున్నవి రాబోవునవి అని మూడువిధములగు భ్యాధు 
లలో చేనిని చికిత్సించును ల అను సంశయము రాబోవు వ్యాధులు ఇంకను సంభవింపక 

పోవుటచేతను గతించిన వ్యాధులు తిరిగి రాకపోవుటవలనను జరుగుచున్న వ్యాధులవ 

స్పీిమితము లేకపోవుటవలనను కలుగుచున్నది, వేదనలకు ఏది శారణముగ నుండును * 

ఏది అధిష్టానముగ నుండును * 'సమస్తమెన వేదనలును ఎప్పుడు ని కృేషముగ పోవును? 
సర్వజ్ఞాడైనట్టియు 'సర్వ భావములను విడిచి పెట్టినట్టియు బంధరహిత్యుడైనట్టియు ఒకే 
రూపముగ నుండునట్టియు శాంతస్వభావ్లుడైన జీవాత్మ ఎట్టిలక్షణములతో కూడుకొని 
యుండును * అని అగ్ని వేకుడు అడుగగా ్యబుద్ధిమంతులలోే గోము డైనట్టియు నిర్జల 
మున ఆత్మ కలిగినట్టియు ఆ త్రేయుడు ఈ కిందివిధముగ “చెప్పెను, 

మూా॥ ఖాదయశే త నాషష్టా ధాతవః ప్రురువఃన తర: చేతనా 
ధాతుర వ్యేకః స్మృతః పురువసంజ్ఞ కః 1161 

అ॥ పంచమహాభూత ములు ఆత్మ అనెడి ఆరుధాతువులును కలినీ ఫ్రరుషు డన 

బడును, ఆత్మ ఒక్క_టియసుహూడ పురుషు డనబడును, 

మూ! వునశ్చ ధాకుభే'బేన చతుస్వంశతికః స్తతః | మనో 

డోశేస్టియాణ్యర్థా? (పకృతిశ్చొష్టధాతు! 1171. 



2.0 చరకస౦పహత 

ఆ; ప్రధముడు __ మనస్సు పది ఇం[దియములు ఐదు ఇం దియార్లములు ఆకాశము 
"మొదలగు ఎనిమిది ధాతువులు అనెడి ఇరువదినాలుగు ధాతువుల ననుసరిం-చీ మరల 
ఇరువదినాలుగు విధములుగ నుండును, . 

మనోవివరణము. - 

ల్ప్య్యమేవచ | యక్కి-ంచిన్ననసో పైయం తత్సర్వం హ్యార్గసం జ్ఞకమ్। 
ఇస్టియోభిగహః కర్ళ మనసః స్వస్య నిగవాః | ఊహో వివారశ్చ, 

నా 

లట నవి ఇరు నోరా ర క ౩ వ తతః పరు బుదిః సవర తే | వ్రవెయేచేన (చూలు. వా నమసస్కే-న య | న అ స వావ్ లో జ్యా | | జు ఖో శ, రీ కార + ఎ గ్ర హూ ట్టి ఈ కల్చ, § న త స్ “అల దొ యధా! / 
య 

a జాయ తే విషయే తత) యా బుద్ధిర్నిశ్స్చయాత్శికా | వ్యవస్యతి తయా 
వకుంకరుం వా బుద్ది పూరక ము || బైటి  ( అలన అటి D . 

అ జ్ఞానము కలుగ కుందుటయు కలుగసటయు మనస్సునకు లక్షణము నుం 
డును, ఆత్మ ఇంద్రియములు ఇం డియార్గములు వినియొక్క_ సంబంధ ' మున్నను మనన్సు 
యొక్క సంబంధములేనిచో జ్ఞైనముకలుగ నేరదు, మనస్సుయొక్క_ సంబంధమున్న చో 
క్షనము కలుగును, ఆఅణుక్వమును ఏకత్వమును మనన్సుయొక్క_. గుణములుగ నుండును, 
ఆలో-చింపళగినవియు విమర్శింపతగినవియు ఊహింపతశినవియు ధ్యానింపతగి నవియు 
సంక ల్సీంపతెగినపియు నగు మసస్సుచే తెలిసికొనతగిన విషయములు మనస్సునకు విష 
యములుగ నుండును, ఇంద్రియములను నియమించుట తేననునియమించుకొనుట ఊహీం 
చుట విమర్శించుట ఇవి మనస్సు యొక్క కర్మలుగ నుండును, ఊవహాయు విమర్శ్మయు 
క లిగినపిమ్మట బుద్ధిిపవర్శించును. మనస్సుతోకూడిన ఇం|దియముచేత నే ఇం దియా రము (గ్రహింపబడును, పిమ్ముట మనస్సుేత గుణదోపషుములు కల్పింపబడును, అట్లు 
కల్పింపబడిన ఏషయమునందు నిళ్చయాత్మకమగు ఏబుద్లి కలుగునో అట్టిబుద్ది ననుస[ుచి 
చెప్పుటకగాని వేయుటప-గాని బుద్ది పూర్వక ముగ ' ప్రవర్త్హించును. “న థు 

ఇం[దియ వివరణము, ” 

మూ వృకె కాధికయుక్తాని ఖాదీనామిన్ది1యాణి తు | పళ్ళ 
కర్నానుమేయాని యెభ్యో బుద్ధిః (ప్రవ రతే॥ హసా పాడా గుదో 
వ ఇల వ 

ళ్ 

చ్ 
పస్ట్ జి వారని యమథాపి చ! కళే శ్రందియాణి ( పర్ట్ ఎని, పాదా 



శారీరస్థానము. 911 

గమనకర్శణి॥ సాయూపస్థై విసర్హా న్థహాస్మా (గవహాణధారణి|జిహ్యో 

వౌగిస్టియం, జూ క సత్యా వ్యోతి స్పమా=.నృశా 161 

'త॥ ఆకాశము మొదలగు పంచమ హాభూతములలో (క్రమముగ ఒకొ, క) 

దానియొక్క గుణము అధికముగ క లిగినట్టియు వానివానియొక్క_ కర్మలే ఊహింప 

దగినట్టియు అయిదుఇం[ దియములు కలన. ఈ ఇం|దియములవలన బుద్ది ద్ధి ప్రవర రెించునుః 

ఇవి జ్ఞాగేంగ్రియయ అనబడును ,.వా సములు పాదములు గుదము జేవస్థజిన్వా ఆను 

పీ ఆయిదును క చ్చం| ద్రియము అనబశును, పాదములకు గమనమును, గుదము ఊప స్థ 

వీనికి విసర్హమును (మలమూ| కౌది వి సర్షనమున్సు, హ_స్టములప (గహణధారణములును 

జివ్వూథ వాక్కును క ర్భులుగ నుండును, వాక్కు కోతిస్స ్టయాపమగు సత్యమని యు 

తమస్స రూపమగు టా "రెండువిథ ములుగ నుండును, 

మూ! మహాభూతాని ఖం వాయురగ్ని రాహః పతి స్తథా! 

శబ్దః వ ఎర్శశ్చు రూపం చ రసో గన్భాశ్చ తద్దుణాః॥ కేపామేకగుణః 

వూర్యో, గాణవృద్ధిః పనే పే। పూర్వక పూర్వ్యగుణక్ప్పృవ క)మకో 

గుణిము స్మృతః ఖరదవచలా స్టేక ౦ భూజల నిల తేజ తావ! అకా 

శస్యాపితీఘాతో దృష్టం లి బం య భాక )మమ్! అన్ ణం సర్వమేవ 

కత్స్బర్శునేస్ది )యగోచరన। స్పర్శ ేస్టి యవి జేయ. స్పర్ళో. హీ సవి 

పర్యయః 'త్0| 

అ॥ ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పృథివి అను నివి పంచమహాభూతమా 

అనబడును, శబ్ధము స్పర్శము రూపము రసము గంధము అను నీ అయిదును (క్రమముగ 

వానియొక్క_గుణములుగ నుండును, మొదటిదగు ఆకాశము ఒక గుణమును ఊ త్తరోత్తర 

భూతములు: (క్రమముగ గుణవృద్దిని కలిగియుండును, అనగా _ ఆశాళము వూర్వసణ 

మగు శబ్దమును కలిగియుండును, ఊ త్తకో తృరభూతములు [కనుముననుసరించి వాని 
వండవలిసీన సణామును పూర్వభూతములయొక్క | గణములను కలిగియుండును, పృథివి 

జలము వాయువు ఆగ్ని ఆకాశము ఇవి ఖరత్వేము ద%ివత్వము చలత్వము ఈ ప్లకషము 

.అస్పర్శత్వము అను గుఃములను యథా క మము కలిగియుండును, ఖరత్వము “మొదలగు 

గుణములు స్పర్శ "నేందియముచే (గహింపబడును. అస్పర్శత్యమునుగరాడ స్పర్శ 'నేంది 

యముచేత సే' (గహింపవచ్చును. 

మూ! .గుణాః శరీరే గుణిరాం నిర్గిహ్హాశ్చిహ్న మేవ చ।అర్థాః 

శబ్లాద యా చేయా నోచరా ' విషయా. గుణాః! యా యదిన్షి9య 
(ఓ సు 
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నూశిత్య జన్తోర్చుద్ధి: ప)వర్త కే। యాతి సా తేన నిశ్రేశం మనసా 
చ మనోభఖవా। భేదా'త్కా ర్యన్టి)యార్థానాం బహ వై బుద్భయః 

సృతాః। ఆతేేని ౧యమనో ర్ధానామేమై కా సంనికర్ష జా॥ అశ్షల్యబ్లుప్ష @ః @ది mp _ యె ౧ ౧ 2 

తేలజ స్త్రి )ఏణానఖోద్భవః! దృష్టః ద్ద య థాబుద్దిర్ష లహ సంయో 
గజా తథా॥ బుద్ధిస్ట్ యమన్ ర్థానాం విద్యాద్యో గధరఅ పరమ్! వతు 
ర్వింశక ఇల్యేష రాళిః వ్రురువసంజ్ఞకః 851 

అ॥ ళట్టాదులు శరీరమునందలి సూత్మరూపములగు పంచమహాభూతముల 
యొక్క చివ్నాములుగ నుండును, ళక్చాదులు అర్థములనియు గోచరములనియు విష 
యములనియు గుణములనియు చెప్పబడును, వీ బుద్ది ఏ ఇందియము న్యాళయించి (పవ 
రృించునో ఆ బుద్ధి ఆ ఇందియముయొక్క_ పేరుచే చెప్పబడును, మనస్సు నాశ 
యించి (పవ ర్తించు బుద్ధి మనోోబుద్ధి యన(ఖడును, ఆత్మ ఇం|డ్రియములు మనస్సు ఇంది 
యార్థములు వీనియొక్కు_ (పత్యేక సన్నికర్ష మువలన కలుగు బుద్ధులు కార్య్భములుఇం|ది 
యార్థములు వీనియొక్క_ 'భేదమునను'సరించి అేకవిధములుగ నుండును. నడిమి! వేలు 
బొటన! వేలు అర చెయ్యి వీనియొక్క_ సంయోగమువలన కలుగు శబ్దమును తంత్రులు 
వీణ గోళ్ళు వీనియొక్కు_ సంయోగమువలన కలుగు శబ్దమును వేరువేరుగ నుండానటుల 
సంయోగ మువలనక లుగు బుద్ధులుకాడ "వేరువేరుగ నుండును, అవ్యక్తము "మొదలగు 
ఇతరత _త్స్వీములు, బుద్ది ఇంద్రియములు, మనస్సు ఇం దియారములు వీనియొక్క_ యోగ 
మును ధరించియుండును. వూర్వమునందు చొప్పభడిన పోరువదినాలుగు త్ర లే వ్రముల 
యొుక్క_ రాళి పురుషుడనబడును, 

మూ॥ రజ _స్తమోభ్యాం క్యు కస్య సంయోగోఒయమన న్ల 
వాన్ | తాభ్యాం నిరాకృతాభ్యాం తుసత్త స్ట బొద్ధ్యా నివర లే! 
అ_తకర్మఫులం చ్యాతజ్ఞానం చాత పతిప్టితమ్। అత మోహః సుఖం 
దుఃఖం జీవితం మరణంస్వ తా! ఏవం యో వేదత ల్తే గనస వేద పలయో 
దయా। పారంపర్యం చికిత్సాం చ జ్ఞారేన్యం యచ్చ కించన 1881 

అ॥ రజ స్తమాగుణములతోకూడిన పురుషునకు చతుర్వింళతిత త్త (సంయోగము 
ఆనంతముగ నుండును. రజ _స మోగుణములను విడిచిపెటినచో "న _ల్హ్వీగుాము కలుగుట చేత ఆ సంయోగము నివ_ర్టించును (మోక్షము కలుణీను. కర్ణఫలము.. జ్ఞానము 
మోహము సుఖము దుఃఖము జీవితము మరణము మమత్వము ఆఅనునివి పురుషో నియం 
దధిన మె యుండును, ఇట్టివిషయమును పూ రగ తెలిసికొనినవాడు జీవితమరణములను 
శరీరపరంపరను చికిత్సను తెలినీకొనదగిన ఇతరవిషయములను “తెలిసీ కొనగలుగును. 

మూ॥ ఛా స్తమః సత్యేమనృతం వేదాః కర a శుఛాశళుభమ్! 
న స్యాత్కర్తా వేదితా చ వురుపో న భవేద్యది॥ నాశ యో న 
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సుఖం నార్తిర్న గతిర్నాగతిర్న వాళ్ | న విజ్ఞానం న శాస్త్రాణి న 
జన మరణం న చ॥న బన న చ మోక్షః స్యాళ్ప్చురుపో న భవే 

ద్యది! కారణం పురువ న్రసాకారణక్లై శరుదాహృాతః || నవేత్కారణ 

మాతాస్యాద్భాదయః స్యురహే ప్తుకాః? | నచైము సమృవేత్ జ్ఞా జానం 

నళ లెః స్వాత్స)యోజనమ్ 142) 

ఆ॥ పురుషుడు లేనిచో వెలుగు సీకటి సత్యము ఆస సత్యము చేవనములు కుభాశుట 
కర్మలు వే వేయువాడు తెలిసికొనువాడు ఆశయము సుఖము దుఃఖము గతి ఆగతి 
వాహ విజ్ఞానము శాసుములు జననము మరణము బంధము మోత్నృము అనునివి ఉండ 
"నేవు, అందువలన పురుషుడు కారణమని భారణల్లులచే చెప్పబడినది. ఆత పురుషుడు 

కారణము కానిచో వెలుగు మొదలగునవి అశ స్పత్రోకము లగును, వానియందు జానము 

కలుగదు, వానివలన [పయోజనము ఉండదు. షో 

మూ కృతం మృద్దణ్ణచ కై శ్చ కమృశకారాద్భ లే ఫుటమ్!! 

కృతం మృ _తృణకా3ె స్యెళ్ళ గ్భవాకారాద్వినా గృహమ్! ఆూోవచేత్పు 

వచేదేవాం సంభాయ కరగ ః కృతమ్ | వినా కర్తారమజ్ఞానాద్యు కా న్ 

గమబహిమ్కృతః | కారణం పురుషః సరే(ః ప్రమాళై స రుపఅభ్య టే | 

యేభ్యః ప్రమేయం స ర్వెభ్య ఆగమేభ్యః పిమియ తే |శ5॥ 

ఆ|| కండలను చేయువాడు లేవందగ చే మన్ను దండము చక్రము ఏీనిచే కండలు 

వేయబడుననియు గృవామును నిర్భించు వాడు శేకండగ చే మన్ను గడ్డి క్శరలు వీనిచే 

గ్భవాము నిర్మింపబడుననియయు ఎవడు చెప్పునో యుక్తిని శాస్త్రమును "తెలియని ఆట్టి 

వాడు క ర్హలేనండగ చే భూతములు మొదలగు సాధనములవే “బేవాము నిర్మింపబడునని 
అజ్ఞానమువలన చెప్పును, తెలిసికొనతగిన విషయము నీ (పమౌణముల చే తెలియబడు 
చుక్నదో అట్టి సమ స _స్మృపమౌణముల చేతను పురుషుడు కారణమని చెప్పబడుచున్నది, 

మూ! న తే తత్సదృశాస స్వన్యే పారంపర్యసముత్థి తా: 
సారూప్యాట్యే త వవేతి నిరి రిశ్న నే నవా నవాః॥ జావా స్తేషాం సము 

దయో నిరీశ; స త్త్వనం బక! కరా భోకా శ స పుమానితి శేచి 

ద్యవస్థితాః॥ లేపామృన్యెః 3 ఫృతస్యాన్యే భఛావాభానెర్నవాః 
ఫలమ్! భుల్ణ తే సదృశాః పా ప్తం మైరాశ్ళా నోపదిశ్య లే! కరణాకా 
న్యాన్యళా దృష్టా కర్తుః కర్తాస ఏవ తు! కఠా హి కరళైర్యు కః 
కారణం సత్యకర్నణామ్! ని నిమేషకాలాద్యావానాం కాలః లీఫ ఘితరో=. 

త్యయె। భగ్నానాం స వునర్భావః కృతం నాన్యము ప్రితి “ఎన 
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మతం త - ర్త్వవిచ్హామేతీద్య సా ₹ త్ర సాత్ స కారణమ్! క్ర) యోప 
— 2 జ 

భో ఇభూతానాం సిశ్వః పురు పుస ంజ్జకః ॥ అవాజాూ_ ఫలం కర్మ 
నలం ప అ గ జ్ చేహా_న్గరగతిః స్థ తిః | విద్య తె సతి ఖూకానాం కారణే చేహము 

రా 1821. 

అ॥ “వరఠంపరగ ఫు ట్రినట్టీయు వెనుక టిచానితో సమౌన మెనట్రియు ఇతరములై 
ఏభావములుకలవో ఆవి ఫ్య నుబట్టి నెనుక టీభావములే లేయని చెప్పం బడుచున్నవీ' 
కాని అవి వెనుకటి భవనములు కాప, నూత నముణుగ జే యుండును, అట్ట భావముల 

యొక్క ఆత్మగహి ాతమగు సముదాయమే (పాణి యనబడును. పురుషుడు క్ర్తయు 
భో క్తయు కాశేరడు” అని కొందరు చెప్పుచున్నారు. ఆత్మను అంగీకరింపకన్న చో 
ఇతరఫావములచే చేయబడిన కర్మవలన (పాష్టమగు ఫలమును అట్టి భావములతో సమా 
నమ్ములెనట్టియు నూతే నమ్ములెనట్టియు ఇతర భావములు అనుభ పీంపవలసీ యుండును, 

క ర్త (అక్కద్ద)ను కరీరమునటేను ఆని నో్యోన్యత్వేము ఉండును. కర్త నకింపడు. కర్త 
సాభనములత్రోకాడి ినవాడై సమ _స్తకర్శలకును కారణము నుండునా, సమ స భావము 
లును నిమేవ కాలములో. “నళించిపోవును, .నళించిపోయిన భావములు, మరల పుట్టవు, 
క ర్మష్టలమును ను మరియొకడు అనుభ వింపడు, ఇడిత తే త్త్వవేల్త త్ర లయొక్క_ ముత "మిఆయున్నేది, 

అందువలన భూతములయొక్క_ [కియలను అనుభ పంచుటక్ నిత్యుడగు. పురుషుడు "కార 

ణఇముగ నుండును, జేవాములేతన్నను భూతములకు కారణమగు ఆత్మయున్న చో అహం 

కారమును కర్మఫలమును కగ శ ఫునర్జన్మయు ' స్ట తీయు నుండును, 

న 

మూ! పిభవ్ న వ్యానాది క్యాడ్విద్య తే పరమాత్ననః। 

పురుషో రాశతిసంజసు మో పచ్చా బ్వేమకర్మ జః 1క్రలి! 
దా 

అ॥ పరమాత్మ ఆదిలేనిదగుటవలన దీనికి పుట్టుక కారణము "లేదు, చతుర్వింశతి 

తత్ట్వ్యసముదాయరూపమగు పురుషుడుమో త్రము "మోహము ఇచ్చ "ద్వేషము కర్మ. వీని 
వలన జనించును, 

౨ మూ! అత్మాబ్ధః, కగతైర్యోగాత్ జ్ఞానం త్వస్వ పిన ర్త రే 
కరణానామ వె వైవొాల్యాద యోగాద్యా న నర రే! పశ్యతో2. వీయ వా 

2_ఒద రే సంక్షు కేనా ప్పి దర్శనమ్! త త్తం జలే చా కలుసపే. చేత 

స్య్యాపహ శే, తా! కరణాని మనో బుల్లి పడ్డ ప్రయాణి "ఫో | కరు'ః 

సంఆూగజం కర్ణ వేదనా బుద్ది రేవ చ1!.నె కః ep రే క ర్తుతి భూ 

తాత్మానొక్ను తే ఫలమ్: సం కంగాద్వ ర ర "కే సర్వం మృతే. నాస్త 

కించన!న హక: వ రే భావో న ర , తేనాహ్య పేత్రుక,। ణా 

తస్ప్వభ్యా వత్వభావో న. వ్యతివ ర రే 1581. | 
/] 

Pa 
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అ॥ అత్మ జ్ఞానముకలదిగ నుండును, దీనికి సాధనములతో సంబంధము కలిగి 
నప్పుడు జ్ఞానము (ప్రవర్శించును. సాధనములు నిర్ణలములుగ _ లేకపోవుటవలన'గాని 
సాధనములతో సంబంధము కలుగకపోవుటవలన-ాని జ్ఞానము ప్రవ ర్తింపదు, మలిన 
ముతో కూడిన అద్దమునందు గాని కలుష, మెన నీటియందుగాని చూవెడివానికీ రూపము 
కనుబడనివిధమున మనస్సు నిర్ణలము౫ లేనప్పుడు జ్ఞానము కలుగదు. మనస్సు. బుద్ధి 
ఫ్రై నేంద్రియములు, క ర్మేం్యదియములు ఇవి సాధనములు నుండును. ఆత్మకు సాధ నము 
అతో “సంబంధము కలిగినప్పుడు కర్మ, దుఃఖుమ్సు ష్టైనము ఇవి కలుగును, భూ తాత్మ 
యొక్క_టియే కార్యములను చేయుటక (పవర్శింపదు,. మరియు శార్యఫలమును 
పొందదు. సౌధ నములయొక్క_ సంయోగ మువలసెనే సర్వమును (పవ ర్తించును. సంయో 
గములేనిచో ఏమియు కలుగ నేరదు. కారణమహాపమగు భావ మొక్క_టియే .కార్యము 
నందు (పవర్శింపను మరియు ఏభావమును అహేకుకముగ (పవర్శింపదు, స్టభావము 
వలన శీ ఘగ మనముకల ఆభౌావము తనస్వ భావమును విడిచిపెట్టక  అహేతుకముగ నే 

ంధును, 

మూా! అనాదిః పుగుుపో నితో విపరీతస్తు హేళ్రుబ్య! సదకా 

రణపన్నిత్యం దృష్టం హాతుజమన్య భా! తదేవ భా వాదగాళవ్యాం 

నిత్యత్యలి న మతశ్చన। భావాత్ శయం తవవ్య కృంమచి న్య వ్య కమ 
న్యథా || అవ్య కృనూ త్మా వేత ్ఞః శాళ్వతి పిభరవ్యయః। తస్మా 

ద్యదన్య _త్తీద్య ఇ క్షం వత్యు లే చాపరం ద్వయమ్ ॥ వ్యక్తం వైన్ది* 
ఎ-౨ రది 

యకం వైవ గృహ్యాతే తిద్యదిన్షిమిః | అతో ఒన్యత్పునరవ్య క్షం 
లిగా) వ్యా మతీన్ది యమ్ 162 . 

_._ అ॥' ఆదిరహితు:డెన పురుషుడు నిత్యుడుగ నుండును. ఫభావములయొక్క_ సము 
దాయరూపమగు ఫురుమడు అనిత్యుడుగ ను:.డును, కారణగహీశ మెనది నిత్యముగను 

కారణ సహిత _మెనది. అనిత వ్టముగను నుండును. రాశిరూపమగు పురుషుడు ఇతరభావముల 
ననుసరించికాక ఉత్ప త్తిరూప హేతువు ననుసరించియే నిత్యుడు కాదని (గహింపవల 
యును, నిశ్వ్య్యమెనదానిని అచింత్య మెన అవ్య కమునుగ తెలిసీకొనవలయును, అనిత 
మెనదానిన వ్య _క్షమునుగ తెలిసికొనవ౧యును, శే కజ్జా డైనట్టియు శాళ్ళతుడెనట్టిం సు 

సమద్ధగే టియు అవ్యయ డెనట్లియు త్ర అవ్య క్షనము నుండును, కఏనికం" భి 
మెనది వ్య కృముగ నుండు + వ్య క్తవ ఇం| దియముల ఛే (గహీంప డినదగుటవ న 
విం దియిక మనబడును, ఆన్య కము ఇం(దియముల చే (గహింపబడనిచిగను ఊవా చే 
(గహింపబడునదిగను నుండుటవలన అతీంద్రియ మనబడుశు, 

మూ! ఖాదీని బుద్ధిరవ్య క్రమహజ ్క్కర స్తథా స్ట్రమః | భూత 

పృకృతిరుద్దిషా వికారాశేువ పోడశ్ట। బుద్దిన్ది)యాణి పకా వపఖ్బు 
కే ఢప్లియాలే చ! సమనస్కొా_శ్చ పజఖ్బార్ధావిశారా ఇక సం శశాః॥ 



216 చరక సంహీతీ 

ఇతి తే త్రం సముద్దిష్టత సర్వమవ్య కృవస్ణితవ్॥ అవ్య_క్షమస్య కే త్రస్మ 
తేత)జ్ఞమృమయో ఏదుః॥ జాయ తే బుద్ధిరవ్య క్వ ద్బుద్ధ్యా౭-వమితి 

మన్య లే! పరం ఖాదీన్య హజ్యారాదుత్సద్య నే యథ్యాకమమ్! తత; 

సంపూ రనర్యాజో జాతో 2 భ్యూదిత ఉచ్యతే! పురుషః (పలయే చేష్టేః 

పునర్భావై ర్యియుజ్య లె | అవ్య క్కద థ్ కా తాం యాతి వ్య కావ్య క 

తాం పునః! రజ_స్తవోభ్యామావిస్టళ్ప(కవత్స రిత ర్త తే యేహాంవ్వన్వే 

పరా౭_౭స క్రిిహజ్కా-రపకాశ్చ యే |! ఉదయపలయా తెపాం, న 

కేపాం యే త్భతో=న్యథా* 1691 

అ॥ పంచమవోభూతములు బుది ఆవ్య _క్షము అవాంకారము అనునీ ఎనిమిదియు 
భూత (పకృతి యనబడును. పంచజ్ఞా"నేం[ద్రియములు పంచక ర్మేందియములు మనస్సు 
పం చేందియార్థ్యములు అనునీ. పదునారును వికారము అనబడును. అవ్య క్త వర్ణిత మెన 

భూత పకృతియు విశారములును కలిసి కేతు మనబడును. అవ్య క్రము శేతజ్ఞు డన 

బడును; అవ్య క్ర మునుండి బుద్ధియు బుద్ధినుండి అహా౦కారమును, అవాంకారమునుండి 

భూత నూమ్మువస్థలగు' ్ఞపంచత న్మాతలును ఏకాద కేంద్రియములును క్రమముగ 

పుట్టును, పిమ్మట సంవూర్ణములైన సర్వావయవములతోడను కూడినట్టి పురుషుడు 
పుట్టును. అట్టి పురుషుడు |పళయసమయమున సమ_స్ట్థభావములను విడిచి పెట్టును. పురు 

షుడు రజ_స్టమోగుణములతో కూడినవాడె అవ్య క్తమునుండి వ్య_క్షత్వయును వ్య క్షయ 
నుండి అవ్య క్ట త్వమును పొందుచు చకమువలె పరివ ర్హనము. నొందు-దుండును, రజ 

_స్తమోగుణములును అవాంకారమును ఎవరికి ఉండునో వారికి జన్మమరణము లుండును, 
అట్లిగణము "లెవరికి ఉండవో వారికి జన్మమరణము లుండవు, 

మకా (పాణాపాన" నిమేషోద్యా జీవనం మనసో గత్ః। ఇన్లి ) 

యాన్తరసంచారః _పేరణం ధారణం చ యత్ | 'దేళాన్నరగతిః. స్వవ్నే 

పజత్య్సగవాణం తథా ! దృష్టస్య దవ్నీలేనాత్తా స వ్యేనావగమ 
స్తథా! ఇచ్చా దేవ; సుఖం దుఃఖం (ప్రయత్న కృ తనాధృతిః।బు న్ధిః 

స్మృతిరహకాా-రో లిన్ష్ సి పరమాత్మనః | యస్నాత్సముపలభ్య శే 
లిక న్యేతెనీ జీవతః।న మృత స్యాత్మలి "ని తసాాదావార్శహర్టయః। 

శరీ్ళ౨ హి గతే తస్మిఇ్మూన్యాగారమ చేతనమ్! పజ్బుభూ తావేేవ 

ళా కే ఇఖ్చృత్వ్యం గతముచ్య తే 1/4]. 

ఆ॥ ఉచ్శ్య్వాసనిక్వాసములు, కండ్డుమాయుట తెరచుట్క. జీవించుట, మనస్సు 
యొక్క_ గమనము ఇం|దియాంతరములందు 'సంచరించుటి, (పేరేపించుట, ధారణా 
శ క్ర స్వప్న మునందు' దేశాంతర మనము, మరణజ్ఞానమ్యు. వడికంటితో చూడపడిన 



(28) శారీరసానము. లగా 
థి 

దానిని ఎడమకంటితోతాడ తెలిసికొనుట, ఇచ్చ ద్వేషము సుఖము, దుఃఖము, 
(పయత్నము, జానము, థైెర్యము, బుద్ధి, స్మరణము, ఆఅవాంకారము ఇవి ఆత్మయొక్క 

లవతణములుగ నుండును, ఇని బీవించిజ న్న వానియందు కనబడుచుండుటవలనను మర 

ణించినవానియందు కనబడకపోవుటవలనను పరమౌత్మయొక్క_ లవతణములని మహా 

ర్జులు వెప్పూాచున్నారు. ఆత్మ వడలిపోయియుండగా కఘూనాంగారమువ లెను ండు 

నట్టియు చేతనారహిత మెనట్టియు శరీరయు పంచభూతములు మిగులుగా కలదగుటవలన 

పంచత్వమును (మరణమును పొందినదని చెప్పబడుచున్నది. 

మూ॥ అచేతనం కియావచ్చ మనశ్వేతయితా పరః యుక్త 

స్య మనసా తస్య నిరిశ్య న్నే ఏిభోః క్రియాః | చేతవావాన్ యత 

శ్చాళ్ళాతతః కర్తానిరుచ్య కే! ఆచేతనత్యాచ్చ మనః క్రియావ 

దవి నోచ్య లే! యథా స్వేనాత్మనా2=ఒ తానం నయ లే సర్వయో 

నిషు! పొళై సృ న్రముతే పాణి న ప్యాన్యోఒ స్ప కస్య తన్న )కః॥ 

వీ తత్కురు తే కర గయత క త్వా ఫలమక్ను తే! వళీ చేతః నమా 

ధశేవశీ సర్వం, నిరస్యతి ॥ దేహీ సర్వగతో హ్యాత్మా స్వే న్వే 

సంస్పర్శ శేన్టి)యే। సర్వాః సర్వాశంయస్థాస్తు వాతా రాలో వేత్తి 

వేదనాః ॥'79॥ 

అ॥ మనస్సు ఆచేతనముగను (క్రీయలుక లదిగను నుండును, . అట్టిమనస్సును ఆత్మ 

(పేశేపించునదిగ నుండును, అందువలన మనస్సుతోకూడిన ఆత్మకు |కియలుకలవని 
వెప్పబడుచున్నది. ఆత్మ చేత నముక లదగుటవలన కర్త యని చెప్పబడుచున్నది. మనస్సు 

(కియలుకలదై నను ఆచేతనమగుటవలన క ర్హగ వెప్పబడుటలేదు, ఆత్మ స్వయముగ నే 

'సమ_స్తయోనులయందును (ప వేశించి (పొణములను కలిగించును, ఆత్మను (సేశేపించు 

చాడు మరియొకడు లేడు, ఆత్మ స్వేచ్చా ప్రవృ శ్రీకలదగుటవలన ఏకర్మవలన శుభా 

శుభఫలము కలుగునో అట్టికర్భలను చేయగలుగును. మనస్సును ని|గహీంపగలుగును, 

సమ _స్టమును విడి-చిపెట్టక లుగును. ఆత్మ సమ_స్తదేహమును వ్యాపీంచియున్నను తన 

సంబంధ మెన స్పర్శజానముకల అవయవములయందలి బాధలను తెలినీకొనకలుగును, 

కాని ఇత బాధలనూ తెలిసీకొనజాలదు. 

శుూా॥ విభుత్వమత వవాస్య యస్మాతంర్వగతో మషహేన్ | 

మనసశ్చృ సమాధానాత్పశ త్యాతా శ్రి తిరస్టృతమ్ ॥ సిత్యానుబన్థం 

మనసా చేహకర్మాను పాతినా సర్వయోని*తం ఏద్యా చేక యోనా 

వపి సిత ఎ| ఆదిర్నా స్వాతునః మే? రగమనాదికమ్! అత స నవి స్థిత ఎ| ఆది ర్నాస్త్యాత్మన వేత )పారమ్పర్యమనా స్త 
అలి 

(యోరనాది త్వాత్క్హాం పూర్వమితినోచ్య తే! డి సామీ త్యు చ్య కేనా 

దః సాఖీ హ్వోత్మా వ్యాతీః స్మృతః స్వ భావా హి సర్వేపొం 
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భూ తానామాత సౌ సీకాః! నెకః కదాచిద్భూ తాతా a లత, క. రుప 

లభ్యతే! విశేపో= సుపలభ్యస్య తస్య నై కస్య విద్య లే! సంయోగచురు 

పష స్యేహో ఏశేపో వేదనాకృతః | వేదనా యతి నియతా విశేవ. 

స్తత తత్క్బుతః 1851 

అ॥ ఆత్మ సర్వగత మెనదగుటవలనను గొప్పదై నదగుటవలనను విభువుగ (సమర 

'మెనదిగ నుండును. ఇట్టి ఆత్ము-పర్వతే ములు గోడలు మొదలగువానియొక్క_ చాటున 

నున్న వానిని మనస్పమౌాధివలన తెలిసికొనగలుగును, 'దేహ'సంబంధ మగు కర్మను అనుస 

రించియుండు మనస్సుతో నిత్య సంబంధ ముక ల ఆత్మను సర్వ్యయోనులయందు వ్యాపించి 

యున్న దైనను ఒకయోనియందున్నదానినిగ నే తెలిసిక్షానవలయును. ఆత్మ ఆదిరహిత 

మెనది, 'త్నేత పారంపర్యముకూడ ఆదిరహిత మెనది. అందువలన ఈ రెండింటిలో ఏది 

-మొదటిదియో ఇప్పుటక వీలులేదు. తెలిసినవాడు సామీయనబడును. తెలియనివాడు 

సాతీయనబడడు, అందువలన _ ఆళ్ళ సౌత్నీగ నుండును. 'సమ_స్థభూతములయొక్క 

సమ _స్టభావములును ఆత్మసావీ.కములుగ నుండును. భూ తాత్మ ఒక్క_టియ్ (ప్రత్యేక 

ముగ ఒశానొకప్పుడును లక్షణములచే పొందబడదు. అట్లు పొందబడని భూ తాత్మవ 

వేదానావిశేషము కలుగదు, వేదనాసంబంధమగ విశేషము "సంయోగ పురుషునకే 

కలుగును. వేదనలు ఎచ్చట నియమితములుగ నుండునో అచ్చటే వేద నావి శేపములు 

ఉండును, 

మూ! చికిత్చతి భిషకసరార స్త్రీ కాలా వేదనా ఇతి! యయా 

యుక్య్యా వద కేకే సా యుక్షిరుపధాగ్యతామ్ | వున స్తచ్చిరసః 

శూలం జ్వరః స పునరాగత;। పునః స కాసో బలవాంశ్ట్ళర్తి 8 సా పున 

రాగతా 1 వఖిః ప్రిసిద్ధవచనై రర తాగమనం మతమ్ | కాలశ్చాయ 

మతీతానామా ర్రీనాం పునరాగతః॥ తమ క్రి కాలముద్దిశ్వ భేషజం య 

త్ప౦యుజ్య కే | అతీతానాం (ప్రశమనం వేదనానాం తదచ్య లే! ఆప 

స్తా*ః వునరాయాతా యాభిః శస్యం పురా హతమ్ |! యథా పకి) 

యే సేతుః (పతికర @ తథా౭_2_శ యె! పూర్వరూపం వికారాణాం 

దృష్ట్యా పా)దుర్భవిమ్య తామ్ | యా కియా కియలే సా చ వేద 

నాం హ_న్వృనాగతమ్। పారమ్బ ర్యానుబన్లస్తు దుఃఖానాం వినివర్త లే! 

సుఖహేతూపచాశేణ సుఖం చాపి (పవర్త్శతే॥ న సమాయాన్తి వై 

షమ్యం విషమా? సమతాం న చ। హేతుఖిః సదృళా నిత్యం జాయ 

నే చేహధాతవః॥ యు క్రి మేతాం పురస్కృత్య తి కాలాం వేదనా? 

భిషక్ | వా స్తీత్యుక్తా చికిత్సా తు నై ప్టికీ యా వినోపథామ్ 1941 
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అ॥ వైద్యుడు భూత భవిష్యద్వ రృమౌనశాలములయందలి బాధలను నశింప చేయు 
నని ఏయు క్తి ననుసరించి చెప్పబడుచున్నదో అట్రియు క్సిని వివరించుచున్నాము. ఆశిర 
శూల మరల నచ్చినది. ఆజ్వరము మరలవచ్చినది, బలవంతమగు ఆకాస మరల వచ్చినది, 

అఛర్తి మరల వచ్చినది, ఇట్టి (పసిద్ధ వాక్యముల చ్చే గతించిన బాధలు మరల వచ్చునని 
చెప్పబడుచున్నది, గతించిన బాధ లీయిక్క కాలము మరల వచ్చినది, బాధ లసంబంధ 
మగు అటి కాలమును శ్రేశించి (పయోగింపబడు శు షథభము గతించినబాభలను శమింప 

చేయునదిగ నుండును, పూర్వము ఏఉజదకమువే సస్నము ఇడగొట్టబడినదో అట్టిజద 
కము మరల వచ్చినప్పుడు సేతువు (కట్టు ఏవిధముగ నిర్ణంపబడునో ఆఅవిధమ్గ-నే 
శరీరమునందు గతించిన వ్యాధులు మరల వచ్చినప్పుడు చికిత్స వేయబడును. రాబోవు 

వ్యాధుల యొక్క_ పూర్వరూపములను చూచి ఏచికిత స చేయబడునో అది రాబోవువ్యాధు 

లను శమింపచేయునది నుండును, వాధలయుక్క_ పరంపరారూపమగు అనుబంధము 
సుఖనిమి త్తములగు ఊపణారములచే నివర్తించును. మరియు సుఖము కలుగును, 'సమ 

ముగనున్న దేవాధాతువులు వె మైమమ్యమును, విషమముగనున్న 'దేవాధాతువులు 'సమత్వ 
మును స్వయముగ పొందవు. అవి హేతువులననుసరించి యుండును, వైద్యుడు ఈయు క్రి 
ననుసరించి మూడుశాలములయందలి బాధలను నళింపచేయును. కోరికలు లేఠకండగ 

చేయబడు చికిత్స మోతు ఫలమును కలిగించునదిగ నుండును, 

మూ! ఉపధా హి పరో హేతుర్ణుఃఖ దుఃఖాశ)9యప)దః 

త్యాగః సరోోపథానాం చ సర్వదుః ఖవ్యపోహకః || రోపుకారో 

యథా వ్యాంశూనుపాద శే వధవిడాన్ | ఉపాదళత్తే త ఛా౭_శేభ్య 
_స్పృభ్థామజ్ఞః 8 సదాతురః॥! య _స్వగ్నిక ల్బానర్ధాన్ జ్ఞ జ్జ త్వ కేభ్యో 

నివ ర్వ EE అనారమ్మాదసంయోగా త్తం దుఃఖం నోపలేస్ట కే 1971 
అ॥ కోరికలు దూఖములకను దుఃఖాశయముల కును పధానశారణములు? 

నుండును, అట్టికోరికలను విడిచిపెట్టినచో ఏవిధమగు దుఃఖములును కలుగేరవు, 
పట్టుపురుగు తనను చంపునట్టి దారములను సమకూర్చుకొనువిధమున అజ్ఞానుడు విషయ 
మలయందు కోరికలను పొంది ఎల్లి పుడును దుఃఖించుచుండును. జ్ఞైనవంతుండు విషయ 
ములను అగ్నితో సమొనమెనవానినిగ తలచి వానిని విడిచిపెట్టును, అట్టివాడు ఆవిష. 
యములను ఆరంభింపక పోవుటవల నను. వానితో సంబంధము శేని వాడథటవల నను ఆ 
దుఃఖములను ఫొందడు, 

మూ॥ ధిధృతిస్నృ ్ రతివిభ్రంశః సంపా ప్రీ క కాలకర్శణామ్। 

అసాశ్శా శ్రష్టాగమ న్చెతి జ్ఞాతవ్యా దుఃఖహేతవః। విషమాభిసివేకో 

యో నిత్యాని'క్యే హితాహీే। శ్రేయః సబుద్ధివిభంళ 9సమం బుద్ధిర్హి 
పశ్యతి॥ విష ప9వణం చి త్తం ధృతిభ)ంశాన్న శక్యతే | నియన్సు 
మహాతాదర్థాద్ధృతిర్హి నియమాత్శికా॥ త్ర కళను తీర్యస్య రజో 
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మోహానృ'కాత్శనః | భిశ్య లే స స్మృతిభ)ంకః, స్మ రృవ్యం కా 
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అ॥ బుదియు ధృతియు స్మ ఎతీయు జొడిపోవుట, కాలము కర్మ వీనియొక్క 
అయోనములు" అసాళ్మే గ్టంద్రియార్థ సంయోగము. ఇవి వ్యాధులవ హేతువులుగ 
నుండును, నిత్యేములు అనిత్యములు హీతములు ఆహితములు వీనిని విషమములుగ నిర్ల 
యించుట బుద్దివిభింళ మనబడును. వీనిని సరిగ నిర్ణయించుట సమబుద్ధి యనబడును, 
ధృతికి విభరేశము కలిగినచో విషయములందు లగ్న మెయుండు మనస్సును ఆహీత్ర 

యమెన కలే న్రములనుండి మరల్స్పుటకు శక్యముకాదు, భృతి మనస్సును నియమించువదిగ 
నుండును, రజోగుణము మోహము వీనితోకూడినవాని యొక్క సతి త్త వ్రష్షైనము 
లేనిదిగ నుండుట స్థ ఎతివిభంళ మనబడును, స్మ్మరింపదగినదంత యు స్ట తి ననుసరించీ 
యుండును, 

నూ! ధీధృతిస్నృతివిఛ)ప్టః కర 2 యత్కు-రు లే శుభమ్ | 
పృజ్ఞాపరాధం తం విద్యాత్సర్వదోష్మపకోపణమ్ ॥ ఉపీరణం గతి 

మతాముదిర్ణానాం చ ని((హః | సేవనం సాహసానాం చ నారీణాం 
వాతిసేవనను ॥ కర్ణ కాలాతిపాతశ్చ మి? గరవ్ళిళ్చ కర్శ్యణామ్! 
వినయావారలోపశ్చ పూజ్యానాం చాభిధర్ష ణమ్! జ్ఞాళానాం సయ 

మర్థానామహి తానాం నిపేవణమ్ |! పరహానా శైదిగౌనాం చ ప్యత్య 

యానాం సిషేవణనే! అశాలాబేళ్ససంచారా వెంటి సంక్షిష్టక రభిః | 

ఇని, యోపషక్రమా క్షస్య సదగ్భ త్తీస్య చ వగ్దనమ్ |! -ఈన్ద్యామాన 
భయ(కోధలోభమాహమదభిమాః | తజ్జం వా కోర a యస్తి- పం 

యద్వా తభైహకర్మ చ॥ యచ్చాన్యదీదృశం కర రచోసోాహాసము 

ఫ్ట్తమ్ | (పజ్ఞాపరాధం త్తం రై (బువ తే వ్యాధికారణమ్ | బుద్ధ్యా 
విషమవిజ్ఞాశం విషమం చ | పవ ర్హనమ్ | _పజ్జ్ఞాపరాధం జాసీయాన్న 

నసో నోచరం హీ తత్ ॥,09॥ 
el బుద్ధి ధృతి స్మృతి వీనియొక్క_ విభంశముకలవాడే అళుళములె నట్టియు 

సమ _స్టదోహములను (పకోపింప చేయునట్టియు కార్యముల ను వేయుట (పజ్ఞాపరాధమన 
బడూను. మలమూ తౌది వేగములను (పేశేపించుట్క వేగములను అడ్డగిం చుట, సావాస 
కృత్యములను చేయుట, (స్త్రీలను అధికముగ రమించుట, సకాలమునందు చికిత్సను 
వేయకండుట, కర్మలయొక్క_ మిథ్యాయోగము, వినయమును ఆచారమును లేకండుట, 
పూజ్యులను తిరస్క_రించుట్క తెలిసీియుండియు అహితమ్నులెన కృత్యములను ఆచ 
రించుట్క మన గ్టీమితములేనికార్యయులను ఆచరించుట, అశాలమునందును చెడు'చేశము 
నందును సంచంంచుట, . పాపాత్ములతో స్నేవామును చేయుట, ఇం దియోప। క్ర్షమణిీ 
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యా ధ్యాయమునందు జెప్పబడిన స స ర్తనమును ఆ-చరింప(కండుట, ఈర్ష్య అఫిమా 

నము భయము కోపము లోభము మోహము మదము (భమ వీనిని కలిగియుండుట, వీనిని 

కలిగియుండి దుష్ట శార్యములను చేయుట, రజోగుణము మోవాము వనితోకళూడి 'చేవా 

సంబంధ మెనట్టియు మనస్సంబంధ మెనట్టియు శెడుశార్యములను చేయుట ఇవి (ప్రజ్ఞా 

పరాధములుగ నుండును, ఇవి వ్యాధులకు కారణములుగ నుండును. మరియు బుద్ధిచేత 

విషమముగ నాలోచించుట, విషమముగ (పవ ర్తించుట ఇవి (పజ్జాపరాథ మనబడును, 

ఇది మనస్సునకు అధీనముగ నుండును. ఇ 

మూ! నిరిపొ కాలసంపా పీ ర్యా శ్రణినా౦ 'హేతుసంగి హే! 
దిబ ఎవ 

చయ్మప్రకోపపిశమా ః విత్తాదీనాం యథా పురా! వింథ్యాతీహీ న 
వా 3 ం జ ం 9 

లి Eh వర్దాన్తా రోగ హాతనః। జీర్ణ భు క్త ప౦జీర్ణాన్న కాలః కాలస్థితిశ్చ 

/ అడ టో అర్య ళీ అక్ష ల 

యా | పూర్యమ ధ్యాపరాష్టోశ్చ రా(క్యా యామ్యాాన్ర్రుయకశ్ల్స య్! 

"శేషు కాలేషు నియతా యే రోగా చే చ కాలజూః॥ అ న్యేద్యుష్కోం 

లభ 9 a వగ చవ చీ 
ద్య్యహగాహి తృతీయక చతుర్దశ | స్వే స్వే కాల సవర స్తేకాలే 

హ్యేస్యూం బలాగమః॥ ఏ తే చాన్వే చ యే శేచిత్కాలజా వివిధా 

గదాః। అనాగతే చికిత్స్యా సే బలకాలౌ విజానతా | కాలస్య పరిణా 

మేన జరామృత్యు నిమి త్రేజాః। రోగాః సాగభావికా దృస్లొః, స్వభావ 

ర శ ట్ట | F 9 ర య్ 

నిష్ప లె క్రియ :॥ నిర్షిపం దైవళ్ళ బైన కర యత్న్చౌర్య చెహికమ్। మాతు 

స్తదపి కా కేన రోగాణాముపలభ్యో తే! నహి కర్ణ మహత్కిచితృలం 

యస్య న భుజ తే | క్ర) యాఘ్న్మాః కర్ణజా రోగాః, పిశమళి యాన్తి 

తత్త యాత్ IIT 

అ॥ పితాడిదోషములకు బుతువులనుబట్టి చయ] పకోపపిశమములు కలుగు 

ననెడి వాక్యముచే కియంతశ్శిరసీయా ధ్యాయమునందు కాలసంపాగి పీ చెప్పబడినది, 

ఫీనమిధ్యాలిలక్షణములతోకూడిన వర్దాంతేమగు బుతువులు, ఆహారము జీర్ణిం-చిన 

కాలము భుజిం-చినకాలము జీర్షమగుచున్న కాలము, బాల్యము యావనము వార్థక్యము 

పూర్వాస్త్రము మధ్యాహ్నము ఆపరాన్లాము, రాత్రియొక్క పూర్వకాలము మధ్య 

కాలము అంత్య కాలము వినిననుసరించి కలిగిన వ్యాధులు శాలజవా్యాధు లనబడును, 

అన్యేద్యుష్కజ్వనము చతుర్ధక విపర్యయజ్వర ము తృతీ యకజ్వరము చాతుర్భి క జ్వరము 

ఇవి తమయొక్క_ కాలమునందు బలమును పొంది (పవ ర్తించుచుండును. బలకాలములను 

తెలిసిన్నవెద్యుని చే ఈ వ్యాధులును కాలసంబంథ మువలన జనించు ఇట్టి ఇత రవ్యాధులును 

జనించుటప వూర్నమునందే చికిత్సింపతే గినవిగ నుండును. “కాలముయొక్క_ పరిశకొమము 

ననుసరించి జరోమృత్యు రూపములగు స్యా భావికవ్యాధులు కలుగును. ఇవి చికిత్స 

చేనివిగ నుండును. చదవమని చెప్పబడు పూర్యజన్మకృతక ర్మకూడ కాల ఫరికాముమునే 
ue 
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రోగములకు కారణమగును, పూర్వ జన్ముకృతక ర్మ గొప్పదెనను స్వల్చమైన్నదైెనను జాని 

యొక్క ఫలమును అనుభ వింపవల నీయుండును కర్మువలనక లిగిన వ్యాధులకు చికిక్స 

"లేదు. ఆ వ్యాధులు కర్మ పరిపక్యమునొందగ చే నకించును. 

మూ! అత్యుగగబ్దశ 9 వణాచ్చ) వణాత్సర్యకో న నచ | థా 

నాం వాతిహినానాం భవ స్తి గ్ర వణాజ్ఞణాః sll పరుహోన్భీష్ణ ణాశస్తావ) 

'యవ్యసనసూచ కై | థ్గ బైః శ్రవణసం యోగో మిథ్యాయోగః స 

ఉచ్వ లే! అసంస్పర్శోజ తిసంస్పర్శో పీ నసంస్పర్శ ఏవ చ! "స్ప ళా 

నాం సంగ) వ హేణో రః స్పర్శనేస్టి) యబాధక ౪ యోనాతేవిష వాతానా 

మకాళనాగతిశ్చ యః | శ్వ వాఠీతో న్షసంస్పర్నో సశ్య్థాయోగః 

స ఉచ్య లి! రూ పాణాం భాస్వతాం దృస్ట్రర్వినథ్యతి . మా దర్శనాత్ | 

దర్శనాచ్చాతి సూ త్యిణాం సర్వశ శ్బాప్యచగ్శనాత్ | ద్వ్టై రవబీభత్స 

దూరాతిరి పద* నాల్ 1 శామసానాం చ రూపాణాం. మిథ్యా 
Mme) 

సంయోగ ఉచ్య లే! అ త్యాదానమనాదానమోకసా త్యాదిభిశ్చ యత్ | 

రసానాం విపషమాదానమల్ప్చాదానం చ దమూవణమ్! అతిమృద్వ తితీ 

మ్లౌనాం గన్గానామాప సేవసకు!అ 'సేవనంసర్వశ శ్చ ఘా) బోని? యవిసాశ 

నమ్! పూకిభూతవివ.: [ఫా గా యే ఇాప్యనార్హ ర వాః। చొరిర్ధెమి, ణ 

సంయోగో మిథ్యా యోగః స కచ్వతే: ఇత్యసా క్యేన్టి 9 యసం యోగ 

శ్రీ విధో దోపషకోపనః॥ అసాత్న్యపితి తద్విచ్యాద్యన్న యాతి 

సహాత్ళశాక్ | 271 

అ॥ మిక్కిలి డగ మెనశబ్దములకు వినుట, శబ్బములను వివకండుట, మిక్కిలి 

పీనము-లెన ళబ్లములను వీనుటయుు,' క్ల కినములెనట్టియు ద యంక రమ్ములెనట్టియు ఆమంగ 

భమువైనట్రియు ఇష్టముశానట్టియు దూఖనూ చకము లైనట్టియు శబ్దములను వినుట ఇవి 

(శో కేం దియమునేక ఆసమ్యన్యోగములుగ నుండును. 'వీనివలన దీనికి జడత్వము కలు 
గును, స్పర్శ లేకండుట్క, అధికమగు స్పర్శక లగుట్క స్వల్పమగు స్పర్శక లుగుట, భూత 

'ములయొక్క_యు విషవాయువులయొక్క_యు స్పర్శ కలుగుట స్నే వాముయొక్క_యు 

శీత ముయొక యు ఆష్ట ముయొక్క_ యు స్పర్శ ఆకాలమున కలుగుట ఇవి స్పర్శ "నేంది 

యమునకు అస సమ్యగ్యోగ ములుగ నుండును, వీనివలన దీనికి బాధ కలుగును, మిక్కిలి 
ప్రకాశించుచున్న రూపములను చూచుట) అతినూత్ముమ్నులైన రూపములను. చూచుట 
రూపములను చూడకండుట, జ్యేషింపబడినట్టియు భయంకరములైనట్లియు చీభత్సము 

- లైనట్టియు దూరమునం దున్నట్టియు మిక్కలి దగ్గరగ నున్నట్రీయు తామసము 
. లైనట్రియు రూపముఖన్లు చూచుట ఇవి చత్తురిం ద్రియమునక. అ సమ్య గో్యోగ ములగ 



ఇారీరస్థానము. తీసీ 

నుండును, వీనివలన దీనికి నాశనము కలుగును. అధికముగ సేవించుట, సేవింపకండుట, 

అ భ్యాసములక్ విపరీతములెనవానిని సేవించుట, అల్బముగ సేవించుట ఇవి రసనేంది 

యమునకు అసమ్యగో్యోగములుగ నుండును, వీనివలన ఇది చెడును. మిక్కిలి మృద్నువె 

నట్టియు మిక్కి_లితీక్ష మెనట్రియు గంధ ములను సేవింనుట్క సేవింపపండుట్క దుర్చంథము 

క్షలిగినట్టియు విషయు క్ష మైనట్టియు. ద్వేషింపబడినట్టియు బుతువిపరీత మె నట్టియు 

గంధములను ఆఘాణించుట ఇవి (సాకం దియమునక అసమ్యగ్యోగములుగ నుండును, 

ఇవి దీనియొక్క_ శక్తిని తగ్గించును. ఇట్లు హీనమిథ్యాతియోగములచే మూడువిధము 

లగు అసా క్మ్యేం|డియార్భ సంయోగ ము చప్ప బడివది. దీనివలన దోషములు పకోపించును. 

ఆనుకాలముశకానిడి అసాత్మ్య మనబడును, 

వూ! ఏ ఖ్యాతిపానయోగేభ్యో యా వ్యాధిరూపజాయ తే 

శశ్రాదీనాం స విజశ్హేయో వ్యాధిరై ని) యకో బుభెః ! వేదనానామ 

ఏతానామిత్వేతే హేతవః స్ఫృతాల। సుఖహేతుర్శత శే *త్రా్యానాముత్న్వ తవం స 81 స కస 
నాత్యాన' ప్రి లాతేవ స్మృతః సుఖ హాతుర్శ న సతు 

యోగః సుదూర భః॥ నేన్షి)యాణి న చైవార్ధాః సుఖదుఃఖస్య పాత 
౯౧ 

నూ 

ఎవి లో 
8 సుఖదుఃఖస యో ప క న్నీ వః! వాతుస్తు సుఖదుఃఖస్య నో దృష్టశ్చతుర్విధ | న స్తీన్టి)యాణి 

స్పన్త్యర్థా యోగే న చ న వా స్సిరుక్! న సుఖం, కారణం తస్మా 

ద్యోగ వవ చతుర్విధః | నా ల్నేన్షియమనోబుద్ధిగో చరం కర్మ వా 

a ళ్ 70 షెల్, - 

ఏనా | సుఖఃసఃఖుం య: యచ్చ బోద్ధవ్యం తే_త్తేశై ద్వ లే || స్పర్శ 

నేస్టియసంస్పర్శః స్పర్శో మానస ఏవ చ | ద్వివిధఃసుఖదుఃఖానాం 
(2 

త ర్ల వాళ లె 
వేదనానాం సవ_ర్దకః॥ ఇచ్చాచడేపొక్ళి3 తృస్లా సుఖదుఃఖాత్స) 

వరలే। తృహ్థా చ సుఖదుఃఖానాం కారణం పునరుచ్య లే! ఉపాద శే 

పా సా భావాన్ వేదనాళ్ళ) యసంజ్ఞ కాన్ | స్పృశ్వ లే నానుపాదానే 

నాస్పృహో వేత్తి వేదనాః 11శిక్ః 

అ॥ శబ్దాదిక్ షయముల యొక్క్క_ హీనమి థ్యాతియోగముల వలన ఏవ్యాధి జనిం 

చున్ అది ఐం ది:నుక వ్యాధి యన౫డును, అసాతే ఫ్ర ములగు బాధలకు హేతువులు చె 

విధ ' ఎన వెప్పబగ్ కవి. విబ్దాడిిష, శములయొక _ 'సమ్యగ్యోమము సుఖమునకు మాత్ర 

వుగ పండును, ఇబ దుర్లభ మెసది, కేవలము ఇ దియములు' గాని ఇం|దియార్థవ గాని 

సుఖదుఃఖములక ఆహాతువులుగ నుండవు. వీనియొక్క_ హీనమి ధ్యాతి సమ్యన్యోగ రూప 

మగు నాలుగువిధములెన సంయోగములే సుఖదుఃఖములకు “క్వృ-జత్రువులుగ నుండును, 

ఇంద్రియము లున్నను ఇం| దియార్భములున్నను వీనికి సంయోగము లేనియెడల దుఃఖము 

గాని సుఖముగాని కలుగ నేరదు. కావున నాలుగువిధములగు సంయోగ మే కారణమని 

చెప్పబడినది. ఆత శ్రీ ఇంద్రియములు మనస్సు బుద్ది వీనికి గోచరము.లెన సుఖదుఃఖములు 

కర్మలేకండగ (ప్రవ ర్హింపవుః దానిని 'తెలిసికొనువేధమును చెప్పెదము. స్పర్శ నేంద్రియ 
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సంబంభమగు స్పర్శ మనస్సంబంధమగు స్పర్శ ఈ రెండును సుఖదుఃఖములు బాధలు 
వీనిని [పవర్శింపచేయునవిగ నుండును. సుఖదుఃఖములవలన ఇబ్బా ద్వేష రూపమగు 
అభిలాష కలుగును, ఆఖిలాప.యీ సుఖదుఃఖములన కారణముగ నుండును, అభిలాష యే 

చేదనలకు కారణములగు హీనమి థ్యాతియోగరూపమగు భావములను |గహీంచునదిగ 
నుండును, (గహీంపతీగిన విషయము లేనప్పుడు స్పర్శ కలుగనేరదు, స్పర్శ లేనిచో 

బాధలు "తెలియనేరవు, 

వమూ॥ వేదనానామధిస్టానం మనో దేవాశ్చ నేన్టి)యః। శ్రీశ 
లోమ “ఖా గాన్న మల దవగుణై ర్యినా! యోగే మోవ్నే చ సర్యాసాం 
వేదనానామవ ర్తనమ్! మోవ్నే నివృ త్తీర్నిఃశేపూ యోగో మోశ్సపి 

వ బర కే కల ° వ ర్రకః॥ఆ తే స్టియమనోర్ధానాం సన్నిక రాత్పవ స "తే! సుఖదుఃఖమనా 

రమ్భాదాత్మస్థై మనసి స్ట్! నివ ర్లశే తదుభయం వశిత్వం వోపజూా 

యతే! సళ రీరస్య యోగజ్ఞ్హ స్టం యోగమృప యో విదుః ఆ వేశశ్సే 
ర an ర జల్ల తసో జ్ఞానమన్థానాం ఛన్దతః [కీయ | దృష్షిః (శో(తం సృ తిః క్తి 

రిష్టత శ్చాష్య దర్శనమ్ | ఇత్యప్టవిధమాఖ్యాతం యోగినాఠి బలమెశ్య 
రమ్ | శుద్ధస త్వ ్టసనూథానా త్త తృర్వముపజాయ లే॥ మాతో రజ స్ప 

మెోా౭_భా వాద్నలవత్క-ర్శసంక్షయాత్ ! వియోగ; కర్శసంయోా 
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.అ॥ కేశములు రోమములు గోళ సరుకు. చిరవభాగములు ఆహారము మలములు 
(దవపచార్థములు ఇవీగాక మిగిలిన ఇం దియములతోకూడిన "'దేవూము;వ మనస్సును 
బాధలకు అధిస్థా నము లం నుండును. యో'గమునందును మోత్నమునందు:వ 'సమ _స్టమగు 
చాధలును నివ ర్రించాను. యోగము మోవతీమునకు సాధనము నుండును. మోతృము 
నందు సమ_స్టమగు *"థలును నిక్కేషముగ నివ ర్వించును. ఆత్మ ఇంద్రియములు మనస్సు 
విషయములు వీనియొక్క_ సంబంధమువలన సుఖదుఃఖములు కలుగును. మనస్సు విషయ 
ములనుండి మరలి స్థగ్వమైనదె ఆక్టుజ్ఞానమునందున్న ప్పుడు సుఖదుఃఖములు నివ ర్హించును, 
అపుడు శరీరముతోటాడిన వునస్సు సకు వశిత్వము కలుగును. ' దీనిని బుంష.ఎు యోగమని 
చెప్తాయున్నాగు, పగశాయ్యప వేళము ఇతరులయొక్క_ మనస్సును తెలిసి.”నుట, [క్రియ 
అను ఇష్ట ప్ర గారమ. చేయుట, అపీందియదృష్టి, అతీంద్రియ శ్రవణము, సర్వత క్హ్య 
జ్ఞానము, దివ కాంతి, ఇష్ట్రమువనుసరించి అదృశ్యుడగుట ఈ ఎనిమిదివిఫములగు (శేస్ట 
ఎమెన బలము. . యోగీశ్వరులకు కలుగును, ఈ బలమంతయు కుద్ధమెన మనస్సమౌధ్ధి 
వలన నే కలుగును, రజ_స్తమోగుణములు నళించుటవలనను బలవ ర్రీరమెన కర్మ. శ్షీణిం 
చుటవలనను 'సమ _ప ర్మలయొక్క_ సంయోగమునకు విచయోగము3'లిగి పునర్జన్మ కలుగ 
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మూ! సతాముపాసనం సమ్యగసతాం పరివర్జనమ్! (వతచర్యో 
పవాసశ్చ నియమాశ్చ పృథగ్విధాః |!  ఛారణం ధర్మ శాస్తా) ణ్యాం 
విజ్ఞానం విజనేరతిః। విషయేవ్యరతిరో శ్రమే. వ్యవసాయః పరా ధృతిః | 
కర్భణామసమారమ్ము: కృతానాం చ పరిశ్షయః | నై_హష్క_మ్యమన 
హజిరః సం యో] భయదర్శనమ్! మనొ బుద్ధిసమాధానమర్థత _త్త్వ 
పరీక్షణమ్। తత్త వ్రస్టృ్ర్ర లేరుపస్థానాత్పర్వమేతత్ప)వ ర్త తే 11 త0॥ 

అ॥ 'ససత్పురుషులను సేవించుట, దుష్టులను విడిచిపెట్టుట, వీతములను ఉప 
వాసములను ఆచరించుట, అనేకవిధములగు నియమములను కలిగియుండుట, ధర్మ 
శాస్త్రములను పఠించుట, విశేష జ్ఞానము నిర్ణన| ప్ర దేళమునందుకోరిక్క విషయములయం 
దిచ్చలేకండుట్క మోక్షముకొరవ [పయత్నించుట, మనోనియమనము, కర్మల నాచ 
రింపవండుట్క, పూర్వకర్మలు శ్నీణించుట్క సంసారమును విడిచిపెట్టుటయందు కోరిక 
అవాంశారములేవండుట, ఫునర్జ్రన్మయందు భయము, మనస్సునకను బుద్ధికీని నియమము 
కలుగుట్క విషయములయందలి త _త్త్వేమును పరీక్నీంచుట ఇవి సిర మెన ఆత్మజ్ఞానము వలన కలుగును, ఖ న్ 

మూ! స శి తిః సలత్సేవనాద్ర్యైశ ఎ ధృత్య నె రుపలభ్యా లే | 
సృృశ్యాస్య్థభావం శ్రావానాం సరన్ దుఃఖ్యాత్పముచ్య తే i147 

ఆ॥ సత్ప్చురుషులను సేవించుట 'మొదలుక లిగినట్టియు మసోనియమనము ఆంత 
మందుకలిగి నట్టి యు నియమముల చే స్మృతి కలుగును, స్మ్యృతివలన భావములయొ క్క. 
స్వభావమును తెలినీకొని దుఃఖములేనివాడగును, 

వమా వత్య స్త కారణాన్య హై స్నృత్సిరై నరపజాయ శే ! నిమి 
_కరాపగవాణా తృాదృ శ్యాత్సవిపర్య యాత్ | సత్త్వాను బన్ఫాదభ్యా 
సాజ్ జ్ఞాన యోగాత్పునఃశు9తాత్ | దృష్టళు 9 తానుభ్టూ తానాం సర 
గాత ఫతిరుచ్య తే 11491 

అ॥ స్మ లిక లుగుటవగ ల ఎనిమీదికారణములు చెప్పబడుచున్న వి, శారణములను 
చూచు, సమౌనరూపమును చూచుట, సదృళ్యమెనవానిని చూచుట్క విపరీతరూప 
మును చూచుట, మనస్సునవ _స్త్మితము, అ ఫ్యా సము, త్ర త్త వక్ష నమ్బు మరల వినుట 
వీనివలన స ఎలి కలుగును. చూచుటచేగాని వినుట చేగాని అనుభూత మెనవిషయమును 
స్మృరించుట స్ట్యృతియనబడును. 

"ద అధ మూ సత త్త చేకమయనం ముకెర్నోతన్య ధర్భితక్! త క్వ 
స్మ్రృతిబలం, యేన..గతా, దృప్పునరాగకాః ! అయనం వునర్హాఖ్యాత 



లర చరకిసంహీత 

"మేతదోోగస్య "యోాగిభీ8| సంఖ్యాతధరైః సాంవ్య్యైశ్చ ము న్రైర్మో 

తస్య చవాయనమ్ !1511 . 

అత క్వజ్ఞునబలమే మూకుమునన (శ్రేష్ట మైన మార్లమని బీవన్ను క్త కలు వెప ప్ల 

చున్నారు, త్ర. క్వ్వేష్టానమునే "మోకు మును పొందిన వారికి పునర్జన్మ కలుగ ేరదు, త ల్త 

జ్ఞానము యోగమునకు సాధ న్లఘని యోగణలచే చెప్పబడినది, మరియు విఖ్యాత భరము 

'కలిగనట్టియు జీవన క్ట క్హలెనట్టియు సాంఖ్యులచే 7 వెరాకమునకు సాధ నమని చెప్పబడినది, 

వూ! సర్వం కారణవద్దుః కిము సం చానిత్య మేన చ। సచాత్మ 

కృతకం తది ద్ద తత చోత్పద్య లే స్వతా। యావన్నో త్పద్య తే సత్యా 

'బుద్దిరై 3 షతదహం యయా! నె వైతేన్మమ చ విజ్ఞాయ జ్ఞ ః సర్వమతిన 

ర En తస్నింశ్చరమసంన్యానే పే సమూలాః సర్వ వేదనాః 8! అసంజాజాన 
ఇ ఇ 

విజ్ఞానా నివృ త్రం యా_న్మ్య శేషతః 1 క4! 

అ॥ ఉత్ప త్రిహీతువుకలిగినట్టియు ఆత్మకం కు వ్యతిరిక్తమైనట్రియు సన్ను 

'భావములును దుంఖెహేతువులుగను. అనిక్యాములుగను నుండును. అన్నియు ఆకళ్మచే 
వేయబపన + “ఇదంతయు “నేనుశాదు” అఆ నెడి సత్యమె న బుది కలుగువరవ బుద్ధ్యా 

దులయందు మమక్వము కలుగణు, ఇదంత యు నాదికాదు” అని తెలిసి కానినపాడు 

సమస్తమును అత్మికమించును. కర్ణుసంన్యాసము కలిగినవానికి శారణనుతోకూడిన 

సమస్తమైన భాధలును మో మును జ్ఞానమును విజ్ఞానమును ని శృేషముగ నళించును, 

మూ! అతః పరం |బహా నాతో భూతాత్మా నోపఅభ్య తే! 

నిసృతః సర్యభా వేభ్యశ్చిహ్న౦ యస్య న విద్య లే! గతిర్భ్రవ్మావిదాతి 

(బహ జ తచ్చాతరమలకవ్షణమ్। జనం _్రహ్మ్నావిదాం చాత నాజ్ఞ 

సత్ జ్ఞాతుమర్హ తి [1361 

అ॥ విమ్మట + సమ _స్థభావములనుండియు విముక్త డెనట్టియు ' లక్షణరహి 

నట్టియు (బవ్మాస్వరూపమును పొందినట్టియు భూ తాత్మ కలుగ -నేరడు. (sg 

లతణరహిత మైనట్రియు (బవా ను (బవా జ్ఞా నముక లవారు తెలిసిక్రొనగలరు. అటి 

జ్ఞానము లేనివారు సతెలిసికొనజాలరు, 

అధ్యాయసం(గ వాము. 

మూ! |పశ్నాః పుచువమాశిత్య "త యోవింళ్టతిరు త్తమాః | 

తిశాపురుసీయే=స్నిన్నిక్ష్మ తాస _స్త త్త్వదర్శినా 4157॥ 
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వకర్థగ్న వేశకృశే త్త చరక ప్రకిసంగ క కే శారీ రస్టానే 

కతిధాపురుపీ. యం. శానీథం నాను (పథ మో౭. 2_ధ్యాయః || 

అ॥ ఈకతిధా పురుషీయా ధ్యా యను: నందు ఫురుషసంబంధ మెన జ త్తమములగు 
ఇరువదిమూడు[ పళ్నలు వివరింపబడినవి, 

ఇవ్విధంబున, [శీపాదోపనామకకృష్ణమూ ర్తి కా త్వప్రణితం దైన చరకదీపికయ నెడి 
చరకసంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు. కతిధాఫురుషీ యశారీరమ నెడు 

(ప్రథమా ధ్యాయము. సమా _ప్తము, 

0 

ద్వి తీయా ధ్యాయము 
98 రబడ తి తరి 2.౪ 

మూ॥ అథాతోఒతుల్యనోతీయం శారీఠం వ్యాఖ్యా స్యామః IL 

అ॥ పిమ్మట అతుల్యగో త్రీయశారీరమును ఇెప్పబోవుచున్నాము, . 

మూ॥ ఇతి హ స్మావా భగవానా తే)యః ॥2॥ 
అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ కేయుడు చెప్పెను, 3 

మూ॥ అతుల్యగో తస్య రజఃశత్సయా స్త రహోవిసృష్టం 'మిథు 

సీకృతస్య। కిం స్యా ద్చతుప్పాత్సభవం చ పడ్భ్యా యస్ర్రీషు గర్భత్య 

మువెతి పుంసః 15! . 

అ॥ స్ర్రీగోతముతో సమొనముకాని నో తముకలిగినట్టియు రజఃప్రవృ తనంత 

రమున _మైథునమును చేనినట్టియు పురుషుని చే రవాస్యముగ _విడిచిపెట్టబడినదియు 
నాలుగు భూతములరయొక్క_ గుణ ములుకలదియు ఆరురసములవలన జనించునదియు 

(స్త్రీలయందు గర్భమును క లిగించునడియు నగు ఏది కలదో ఆది యేమిటి 2 

మూ! శుక్రం తదస్య |వ్రవద'న్లి ధీరా యద్ధీయ లే గర్భసము 
దృవాయ! వాయ్యగ్ని భూన్యుబ్లుణపాదవత్ తత్, వడ్యో రశేభ్యః 
పృభవక్చే తస్య 4 

అ॥ ఏది గరృమన కలిగించునో వాయువు : అగ్ని భూమి ఉదకము అను ఈ 
నాల్లింటియొక్చొ_ గుణములను కలిగియుండునో ఆరురసములనుండియు జనించునో అట్టి 

దీనిని "పెద్దలు శ క్రమని చెప్పెదరు, 



లిక చశకస౦హిత 

వమూ॥ సంపూర్ణ బేవా: సమయే సుఖం చ గర్భః కథం శేన చ 
తీ 5 ; గ జం 9 డా Fe aR జాయ తే (3! గర్భం చిరాద్విన్షతి స్ర్పపజా౭ఒఐఎ భూ లస్యఒథవా నళఖ్మ్యుతి 

కేన గ ర్భః by 

ఆ॥ గర్భము సంపూర్ణ దేవాముకలదిగ ఎెట్లగునుశీ సమయమునందు ఎట్లు | పొదుర 
వించును * సుఖముగ ఎట్లు (పాదుర్భవించును * వంధ్య కాక పోయినను ఎందువలన 
చిరకాల మునకు గర్భమునుపొందును లి గర్భము కలిగి ఎందువలన నళించును * 

మూాః॥ శు కాసృగా కాశ యక లసంపద్యస్యో పచా రాళ్ల హి 

కస్త థా= రై! గర్భశ్చ కాలే చ సుఖీ సుఖం చ సంజాయతే సంపరి 
వమా 

పూర్ణ చేహాః॥ యోనిపిదోపార ్ రనసోఒభితా పాచ్చు)కాఏసృగాహార 
విహారదోసాత్ | అకాల యో గాదృలసంతయాచ్చ గర్భం చిరాద్విన్షతి 
అగి, అల 9 జగ టే జ్య ర 0 మ్య బ్య స పజా౭_వీ॥ అసృజ్ నిరుద్ధం పవనేన నారా గ భి వ్ష్వవ వ్ స్తు 

బుధాః కదాచిత్ | గర్భస్య రూపం హి కరోతి తస్యాస్త దస్రుమసాివి 
వివర మానమ్॥ తదగ్ని సూర్య(శ మకోకరో? రుహాన్న పానె రథవా 
పిక్స్ తక స్తే శే రృమజాః శేచిన్న రా భూత పవృ_త్తక | దృష్ట్వా౭-సృ న చగ సృమజ్డాః న్న రా భూ 
హృతఠఅ వద న్పి! కీజోళ్ళనానాం రజనీ చరాణామాహార హేతోర్న న్గరీర 
మిష్టమ్! గర్భం హ-ేయుర్యవె లేన మాతుర్వబ్లావికాశా న హరే 
యురోజః 1101 

_ అ॥ క్నుకము ఆర్హవము ఆత్మ గర్భాశయము కాలము వీనియొక్క_ సంపత్తుకలిగీ 
నట్టియు హీతములె న ఊపచారములుక లీగినట్టియు' గర్భము పరిపూర్మ దేవాముక లదియై 
సశాలమునందు సుఖముగ (పాదుర్భ్శవించును. శ్రీ వంధ్యకానిదైసను యోనిదోషము 
వలనను మనోదోషమువలనను ళుకము ఆర్హవము ఆహారము విహారము వీని యొక్క 
దోపషమువలనను అకాలమునందలి సంయోగమువలనను బలముక్నీ ణించుటవల నను చిర 
శాలమునక గర్శమును ధరించును. ప్ర్రీయుక్క_ ఆ రవము వాయువుచే అడ్డగింపబడి 
గర్భరూపముగ ఏర్పడును. అప్పుడు ఆర్హవము (సవింపక గర్భా యమునందు వృద్ది 
పొందును. దీనిని మాథులు గర్భమని నిళ్లయించెదరు. అగ్ని వేడిమి ఎండ వేడిమి | శమీ 
దుఃఖము వ్యాధులు వీనిశేగాని ఊ సక రములెన ఆన్న పానముల వేగాని బయలువెడలిన 
అట్టి ఆర్హవమును చూచి తెలియనివారు “గర్భము భూతములచే వారింపబడిని” దని 
ఈలచేదరు, కీజస్సునుభుజించు పిశాచములు మొుదలిగుచాన్లికి ఆహారముని మి _త్తేము శరీరము 
అనుకూలముగ నుండేదు, ఆవకాళముగల ఆ పిశాచాదులు గర్భమును వారిం చినప్పుడు 
రల్లియొక్కు__ కీజస్సును వారింపకండ నుండవు. 

మూ! కన్యాం సుతం వా సహితౌ పృథగ్యా సుతౌ 'సులే చా 
తనయాన్చహూన్యా! కస్మాత్ప్రసూ తే సుచి రేణ గర్భమేకో= భి వృద్దిం 

ళు 

వ యమే౭ఒభ్యు వై తిః ill 
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అ॥ కన్యక ఎందువలన జనించును ¥ పుత్రుడు ఎందువలన జనించును * ఇద్దరును 

ఒశేసారి ఎందువలన జనించెదరు * ఇద్దరు పతులు ఒకేసారి ఎందువలన జనించెదరు * 

ఇద్దరు కన్యకలు ఒకేసారి ఎందువలన జనించెదరు * చాలమంది ఒకేసారి ఎందువలన 

జనిం చెదరు * గర మును ఎందువలన చచిరకాలమునకు (పసవించును * యమలగర్భము 

నందు ఒక శిళువుమా। త మే వృద్ధిపాందుటప కారణమేమి * 

ననూ! ర ్ షేన శన్యామధి కేన పుతిం శుకే9ణ,. లేన ద్వివిధీ 

కృ లేన! బీజేన కన్యాం చ సుతం చ మావే యథాస్వబీజాన్యతరాధి 

కేన! శుకాాధికం దై ధముసై తి వీజం యస్యాః సుక సా సహితా 

పిసూతే! రక్తాధికం వా యది భేదమేతి ద్విధా సుతే సా సహితే 
పిసూ లే! భిన త్తి యావదృహూుుభా (పపన్నః శఛుకా రవం వాయురతి 

ప్రవృద్దః! తాన_న్యపత్యాని యథావిభాగం . కఠా శే శ్ర ్న్యస్వవళా 

తృ్రసూ తే! ఆహారమాప్నోతి యదా న గర్భః శోవం సమాష్నోతి 
పరిసు)తిం వా! తం స్రీ పసూలే సుచిశేణ గర్భం పుహ్లో యదా వర్ష 

గణే రపి స్యాత్ | క ర్మాత్నక త్వాద్యిపషమాంశ భేదాచ్చు. కాసృజోర్యృద్ధి 

ముడై తి కుత! వకోఒధికో న్యూనతరో ద్వితీయ ఏవం యమే౭_ప్య 
భ్యధికో విశేహః 1161 

అ కక శోణిత సంయోగమున ఆ _రవమధికముగ కలిసినచో కన్యక జనించును. 
కు కమధికముగ కలిసినచో పుత్రుడు జనించును, ఒకభాగమునందు ఆ ర్హవమును ఒక 
భాగమునందు శుకమును. అధికముగ నుండునట్లు శుక్ర కోణిత సంయోగము రెండుభాగ 
ములుగ విభజింపబడినచో కన్యకయు పుత్రుడును ఒకేసారి జనిం చెదరు, కు| కమధిక 
ముగకల కుక శోణిత సంయోగము రెండుభాగములుగ విభ జింపబడినచో ఇద్దరుపు తులు 

ఒకేసారి జనించెదరు. ఆ ర్హృవమధికముగకల కు క శోణిత సంయోగము రెండుభాౌగ ములుగ 

విభజింపబడినచో ఇద్దరుక న్యక లు ఒకేసారి జనించెదరు, వృద్ధిపాందిస వాత ము శుక 

శోతితసంయోగమును అచేకళ్లాగములుగ విభజీంచినచో ఆవిభాగముల ననుసరించి 

వాలమంది ఒకేసారి జనిం చెదరు, ఇట్టిసంతౌనము కర్మవళము ననుసరించి జనించును, 

గర్భము ఆహారమును పొందనిచో కృశించును. లేక [(సావముకలుగును,. అట్టిగర్భము 

నవ పుష్టి కలిగిన పిదప అనేక సంవత్సరములవకూడ ప్రసవించును, యమలగర్భము 

నందు కర్మవళమువలన కకశోణితములు విపమొంళములుగ చేరుటచే ఒక భాగము 
అధికముగను రెండవభాగము స్వల్పముగను వృద్ధినొందును. 

మూ! కసా దీ చేశా: పవ నేస్ది/, యో వా సస్కా_ర వాహీ 

నరసారిషణ్తా। వకీ త భేర్చ్యాభిరతిః కథం వో సంజాయలే వాతిక 

వణ్లకో వా (171 
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ei ద్వి నేత స్కుడు, పవ ేందియుడు, సంస్కా_రచాపొ నరషండుడు నారి 

షండుడు వకి), ఈర్ద్యాభిరతుడు వాతికపషండుడు అనెడి వీరలు ఏకారణములవలన 

జనించెదరు * 
ప ఆ shan గ్య ఆ క్ మూ! బీజాత్సమాంశాదుపత ప్త బీజా త్రీపుంసలి కీ భవతి డి 

తాః! శుకాశయం గర్భగత స్య హత్యా కరోతి వాయుః పవనెస్ట్రియ 

త్యన్॥ శ కాశయద్యారవిఘట్ట నేన సంస్కారవాహం హి. శరోత్తి 

వాయు?! మన్దాల్ప బీజావబలావహ రక్షా బా వ హేతుర్వికృతిద్య 

యస్య! మాతుర్వ్యవాయపితి మొన వకీ) స్యాగ్బీజదార్చల్యతయా 

వితుశ్చ। ఈర్త్యాభిభూ తావవి మస్టవారాపీర్థ్యార లే కేవ వద న్తి హేతుమ్! 
వాయ్యగ్ని దొషపాద్వ ఫవణౌా తు యస్య నాశం గతౌ వాతికవల్ణకోక సః। 

cs 
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అ॥ కృకశోణితములు రెండును సమొనముగ కలియుటవలనను అవి తపింప 

చేయబడుటవలనను స్త్రీ ప్రురవలకత్నణములుకల ద్వి లేతస్కు_డు జనించును. గర్భాశయము 
నందలి శికువుయొక్కు_ శు కాళయమును వాతము చెడగొెట్టుటవలన పవ నేం దియుడు 

జనించును, గర్భ స్థశికువుయొక్క_ శు కాశయమౌర్చమును వాతము దూషింప చేయుట 

వలన సంస్కా_రవాహీ జనించును, మంద వేగముకలిగి 'స్వల్పముగ నుండు బీజము కలిగి 
నట్టియు బలము లేనట్టియు ఉ తావాము లేనట్టియు ఫురుషునివలన నరషండుడు జనిం 

చును, ఇట్టి లతమీణములుగల స్ర్రీవలన నారిషండుడు జనించును, _మెథునకాలమునందు 

తల్లి అవయవములను విషమముగ నుంచుటవలనను తం డియొక్క_ బీజదార్చల్యము 

వలనను వకి)) జనించును, ఈర్ష చే (పేశేసింపబడినట్టియు ఉ త్సాహములేనట్టియు 

త ల్లిదం,డులవలన ఈ ర్జ్యారతుడు జనించును. గర్భుస్థశిళువుయొక ్క_ వృషణములను 

వాయువు అగ్ని ఇవి చెడగొట్టుటవలన వాలీకషండుడు జనించును. ఈ యెనిమిది 

విధములగు నపుంసకులును పూర్వజన్మకృతక ర్భవలన జనించెదరు, 

య ల ఠి మూా॥ గర్భస్య సద్యో ౬నుగతస్న కుతుం (బం) పుంనపుంనాము 

దరస్థితానామ్। కిం లక్షణం కారణమిమ్య శే కిం సరూపతాం యిన చ 

యాత్యపత్యమ్ i221 
జ రీ ( 9 ఆ ర్ ల ei సదోోగ్బువాత గర్భల క్షణము లెవి గర్భ స్థశిశువుయొక్క_ ర్త సురుష 

నపుంసక భేదములను ఏలక్న్షణములనుబట్టి 'తెలిసికొనవచ్చును * ఆయారూపములుక ల 

సంతానము జనించుటక కారణ మేమి. * 
ర్ల రా బ్య ఆ మూ!నిబ్బ.వికా గారవమజ్జసాద స్తన్లా) ప్రహకావాదయవ్య థా 

లి అల ur ల అల 
చ! తృప్తిశ్చు బీజ గహణం చ యోన్య్యాం గర్భస్య సదోో. నుతగస్య 



శారీరస్థానము. తక] 

లీజమ్! స శ్యాబ్బ చేసా పుకుషార్థినీ త్ర త్ర్రస్యష్న పొనాళ్టననీల చేష్టా! 

సవ్యా త్త గర్భా నచ వృ _త్తీగర్భా సవ్యపృదుగ్గా స్ర్రీయమేవ సూశే॥ 

పుతిం త్వతో లిజ్లవిపర్యయేణ,  వ్యామిశలిక్ణ' |ప్రకృతిం తృతీ 
యామ్ | గర్భొపపత్తై తు మనః (శ్రేయో యం జన్ఫుం విజేత్త 

త్చద్భశం [పనూశే | గర్భస్య చత్వారి చతువ్వేధాని భూ తాని 

మాతా పితృ్ససంభవాని |! ఆహారజూన్నాత శ్ ఫలౌని వైన సర్వస్య 

సర్వాణి భవన్తి చేహే॥ తేపాం పిశేపాద్భలవ ని యాని భవన్ని 

మా తావితృకర్చజాని తాని వ్యవ స్యేత్సదృశత్వ హేతుం స్తం 

యథానూకవుపి న్యవ స్వేత్. | ౨7|| 

అ॥ నోటనీరుశారుట్ట శరీరము బరువుగ నుండుట, శరీరము కృశించుట, బడలిక, 
ఉత్సావాములేకండుట్క హృదయమునందుబాధ, తృప్రిగనుండుట, యోని వీజమును 
(గ్రహించుట ఇవి సద్యోగృహీతగర లక్షణములుగ నుండును. ఎడమపార్శమునందలి 
అవయవముల ే  పనులను వేయుట, పురుషుని కోరుచుండుట్క | స్తీ సంబంధ ములగు 
స్వప్నములు పానము ఆహారము స్వభావము చేష్టలు వీనిని కలిగియుండుట, గర్భము 
ఎడమ పార (మునందుండుట, గర్భము పొడవుగ నుండుట్క ఎడమ _స్తనమునంసు పాలు 

అధికముగ ఏర్పడుట ఇట్టిలక ణమ్లలుగ ల స్రీ కన్యక జనించును. ఈలతణములన 

వ్యతిరేక మెన లక్షణములుగల సీకి పుత్రుడు జనించును. ఈ రెండువిధములగు లక్ష 
ణములును మిశ్రమముగనున్న (స్ర్రీకి నపుంసకుడు జనించును, గర్భముకలుగు సమయ 
మున ప్ర్రీయొక్క మనస్సు ఎట్టిరూపమును తలచునో అట్టిరూపముగల సంతానము 
జనించును, తల్లివలనను తం డివలనను త ల్లియొక్క_ ఆహారమువలనను ఆత్మవలనను 

నాలుగువిధ ములగు భూతములకు గర్భముతో సంబంధము కలుగును, అందు తల్లిదం| డుల 

వలనను ఆత్మకగ్మవలనను ఏర్పడిన భూతములలో ఏవి బలవ త్తీరముగనుండునో వాని 

సంబంధమగు రూపము ఏర్పడును, పూర్వజన్మమునందలి 'సత్త్వముకూడ రూపమునప 
హీతువుగ నుండును, 

మూ! కస్మాత్స)జాం శ్రీ వికృతాం పిసూ తే హీనాధికాళ్లీం 
వికశేస్ట్రియాం చ। ేహాత్కథం 'దేహమువైతి చాన్యమాతా శ్ర సదా 
చె నుబధ్య "౫ చ ॥28॥ 

అ॥ హీన మైనట్టిగాని అధి: మైనట్టిగాని వికలములైనట్టిగాని అవయవవ. లుకలిగి 
వికృత మెన సంతానము ఎందువలన కలుగును * ఆత్మ ఒకడేవామునుండి మరియుక దేవా 
మును ఎట్టు పొందును * ఆత్మ ఎల్లప్పుడును వేనితోకూడియుంగును * 

మూ! బవీజాత కరాగ్తశయ కాలద్  పెర్మాతు స్తథా౭-2 హోర 

విహాోరదోషెః। కుర ని దోషా వివిధాని దుషాః సంసానవశేనిియ 
యా ఏ లు థి అది/ 



989 చరకస౦హిత 

వెకృతాని ॥ వర్హాసు కాష్టాళ్మ ఘనామ్ము వేగా స్పరోః సరిత్రోస్ప్రతసి 

సంస్థితస్య। యవ కుర్యురి(కృతిం తథెవ గర్భస్య కత నియతస్య 

దోషాః 180॥ 

అ॥ బీజము, ఆత్మకర్మ, గర్భాశయము, కాలము వీనియొక్క_ దోషములవేతన్సు 
తల్గియొక్క_ ఆహారవిహారదోషముల చేతను దుష్ట్రమ్ములైన చాతేపి త్త శ్రేష్మములు గర్భము 

యొక్క ఆకారము వర్షము ఇం| దియములు వీనియందు వెకల్యమును కలిగించును, న 

యందున్న వృక్షమునకు వర్షాకాలమునందు కర్రలు రాళ్ళు ఊదోకము వీనియొక్క_. వేగ 
ములు వికృతిని కలిగించువిధమన, పమీయందున్న గర్భమున దోషములు వికృతిన్సి 
కలిగించును. - 

మూ! భూలే శృత్ఫూః సహితః సుసూర్రై గ్థర్మనోజవో చేహ 

ముపై తి దేహాత్ | కరాస్ట్రత్యక త్యాన్న తు తస్య దృశ్యం దివ్యం ఏనా 

దర్శనము స్తి రూపమ్! స సర్వగః సర్వశరీరభృచ్చ స విశ్వకరా శ్ర 

చ విశ్వరూపః! స చేతనాధాతురతీస్ష్వియశ్చ స నిత్యయుక్ సాను 

శ్రయః స వవ రసాత్శమా తాపితృసం భవాని భూతాని విద్యాద్దశ 

షట్ చ చేపే! చత్వారి తతాఛత్మని సంశి)తాని స్థిత సథా౭ఒ ళా 
ఆశీ 

చ చతుర్దు లేషు! భూతాని మాతావితృసంభవాని రజళ్ళ శుక్రం 
చ వద ని గర్భే! అప్యాయ్య లే శు క్రొమస్ఫక్చ భూతే రె న్రస్తాని భూతాని 

రసోద్భ వాని! భూ కాని చారి తు కర్ళజాని యాన్యా త్మ లీనాని 

విశన్ని గర్భమ్ | స బీజధర్మా హ్యపరాపరాణి చేహాన్హ రాణ్యాత్మని 

యాతి యాతి॥ రూ పాద్ధి రూషపిభనః పసిద్లః కర్నాణశ్భకానాం 
4 క 

మనసో మన _స్తః। భవ న్తి యె త్వాకృతిబుది భేదా రజ సమ స త చ 
న బాన్ @ —5 ఎనీ | 

కర్మ హేతుః 1861 

ఆ ఆత్మనూమ్మమ్ములెన నాలుగువిధములగు భూతములతో కాగ కర్మవళమున 
ఒకళేవామునుండి :ురియొక'దేవామును పొందును, దృళ్యమగు రూపవు ఆత్మవలేదు, 

దివ్య వృష్టి లేసన్నః గే ఆత్మయొక్క రూపమును చూచుటకు వీలులేదు. ' త్మ సర్వమును 
వ్యాపించిన! “నుకను 'సర్వళరీరములను భరించునదిగను సమ కర్మలను చేయుటయందు 
సమర్థ మెనడి ను సను _సరూపములనుపొందునదిగను చేత నాధాతువుగను ఇం| దియము 

లకు నోచరః )శానిదిగను ఎల్లప్పుడును బుద్ద్యాదులతోకూడినదిగను రాగాగులతోటాడి 
నదిగను నుండును. ఆహారరసము, ఆత్మ, తల్లి, తంగడి. వీరివలన గర్భమునందు పదునారు 

భూత ములు ఏర్పడును, అందు. నాలుగుభూత ములు, ఆత్మనా శ్రయించినవిగ నుండును, 

అత్మ ఆనాలిగింటిని ఆక్రయించియుండును, ఆ ర్హవమును' అను సరించిక లిగిన భ్లూతమ్యులు 



80] ఇారీరస్థానము ిక్రీక్రీ 

తల్లివలన కలిగినవిగను శుక్రము ననుసరించి కలిగిన భూతములు తండ్రివలన కలిగినవి 

గను నుండును, శ్యుకమును ఆర్హవమును ఏ భూతములచే పోషింపబడునో ఆ భూత 

ములు ఆవోరరసమువలన కలిగినవిగ నుండును, ఆత్మయందులీన మె గర్భమున ప్రవేశించు 

 నాలుగుభూతములును కర్మువలన కలిగినవి? నుండును, ఈ భూత సముదాయము బీజ 
ధర్మమును కలిగియుండును. ఇది ఆత్మయందుండి ఆయాళరీరములను పొందించుచుం 

డును. కర్మానుబంథ ము కలవారలకు భాతికళరీరమునుండి భాతికళరీరమును, మనస్సు 

నుండి మనస్సును పుట్టును, ఆశారమునందును బుద్దియందును భేదములు కలుగుటకు 

నభోగుణమును త మోగుణమును కర్మ్యయు శారణములేగ నుండును, 

మూ॥ అతీన్షియై స్పెరతిసూకరూ డై పైరాశ్మా కదాచిన్న 

వియుక్తరూపః! న కర్మణా నైవ మనోమతిభ్యాం న చాప్యహావ్కార 

విశారదోమె 8|| రజస్తమోభ్యాం తు మనో౭._నుబద్దం జ్ఞానం వినా 

తత్ర కి హా 'సర్యదోషపాః | గతి పవృత్యోస్తు నిమిత్త ముక ౦'మనః సదో 

పం బలవచ్చ కర్ణ | 88॥ 

అ॥ అతీంద్శియము లై నట్టియు అతిశూత్ముమ్మాలెనట్టి యు భూతములతోడను, 
క ర మనస్సు బుద్ధి పీనితోడను, ఆవాంశారము వికారము అనెడి దోషములతోడను, 

ఆత్మ ఎల్లప్పుడును కూడియుండును, మనస్సు రజ_స్టమోగుణములతో కాడియుండును, 
అందువలన జానములేనిచో మనస్సునందు సమ స్థపోషములును కలుగును. అట్టిదోషము 

అతోకూడినమనస్సును బలవ త్త యమెన కర్మయు డేవాంతరగమనమునకును ధర్మాధర్మ 

శార్యముల నాచరించుటవను “శారణములుగ నుండును, 

మూ! రోగాః కుతః సంశవునం కిమేపొోం హర్ష స్య శోకస్య 

చ కిం నిమిత్తమ్! శరీరస త్వపిభవా వికారాః కథం న శాన్తాః వున 

రాజ తేయుః ॥89॥ 
ఆ|| వ్యాధులు ఎందువలన కలుగును * ఎట్లు శాంతించును € సంతోషము ఎందు 

వలన కలుగును * దుఃఖము ఎందువలన కలుగును * శారీరకమ్యులె నట్టియు మౌనసికము 
'లై నట్టియు వ్యాధులు కాంతించినవై మరల ఎట్లు కలుగవండును * 

వా (జ్ఞాప పరాధో విషమా స స సృ థాజఒర్టా హేతు స సృతీయః 

పరిణామ కాలః! సర్వ్యామయానాం తి)విధా చ ఖా నిస్ణానార్థ కొలాః 

సమయోగయుక్తా॥! ధర్వ్యాః క్రియా వార్ష నిమిత్త తృముకాస సృతోఒన్యథా 
కోకవశం నయన్ని! శ్రరీరస ;త్వ్యపభ వాస్తు దోపా స్వృయోగరవృత్త్యా న 

భవన్ని భూయః॥ రూపస్య సత్తీ షస్య చ సంతతిర్యా నోకస సదాది 

ర్న హి సోఒస్తి కశ్చిత్ | తయోరవృత్సిః క్రియతే పశాభ్యాం 
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ధృతిస్థృతి భ్యాం పరయా ధియా చ! సత్యాఖ్ళ్రయె వా ద్వివిధే య 

థోత్తే పూర్వం గచేభ్యః _పతికర్శ నిత్యవ। జి లేన్షిియం నానుపత సన్తి 

రోగా స్త ్త్క్ళాలయు క్షం యదినాస్పి చె వమ్! దైవం వరా యత్కుత 

ముచ్య లే తత్, తత్చౌరుమం యతి్యహ కర్ణ దృష్టమ్! పువృట్తి 

'హేతుర్యిషమః స దృష్టో నివృ త్తి హేతుస్తు సమః స వవ !త్మఉ! 

అ॥ ప్రజ్ఞాపరాథము, అసా క్మ్యేం| ద్రియార్థసంయోగము, కాలసపరిణామము వీని 

వలన వ్యాధులు కలుగును. కర శః ఇం|దియార్థములు, కాలము వీనియొక a సమ్యన్యోన 

ములవలన శాంతించును, ధ ర్మశార్యములవలన సంతోషము కలుగును. అధర్మ కార్య 

ములవలన దుఃఖము కలుగును, మోతుముకలిగి శరీరమునకును మనస్సునవను సంబంధము 

పోయినచో ఇారీరకమ్యులెనట్టి గాని మొనసీకమ్నులెనట్టి గాని వ్యాధులు మరల కలుగ 

చేరవు, శరీరముయొక్క_యు మనస్సుయొక్కయు ఏ పరంపరాసంబంధము కలదో 

దానికీ ఆది ఇెప్పబడలేదు, దానికి ఆది స్వభావముగ నే లేదు, "శేంస్టమ్నులెన . ధృతి 

స్మ ఇతి సుద్ది వీనివలన శరీరస _త్త్వేములయొక్క పరంపరాసంబంథధము నివ ర్రించును, 

"పి చెప్పబడిన శరీఠమనోరూపములగు రెండువిధభములెన ఆ|శ్రయములున్నను, వ్యాధులు 

కలుగటకు పూర్వమునం దే (పత్మికియను చేనీకొనునట్టి జి తేందియునన త త్కాఅమునం 

దనుభవింపతగిన పూర్వకృతకర్మ లేవన్నచో వ్యాధులు కలుగ నేరవు, పూర్వజన్మ 

యందు చేయబడిన కర్మ చైవమనబడును, ఈ జన్మయందు వేయబడిన కర్మ పౌరుష 

మనబడును. అట్టికర్మ విషమ-మెనదైనచో రోగ హేతువుగను సమయమెనడైనచో ఆరోగ్య 

హీాతువుగను నుండును, 

మూ! హోమన్సికం దోవచయం నస స్తే పివావహాయన్ శ్రైీ జీ 

మభ'శాలే! ఘనాత్యయి వార్షికమాళు సమ్య క్పాప్నోతి కోగానృతు 

జాన్న జాతు | శ్! 

అ॥ హైమంతబుతువునందు చయమునొందిన దోషమును వసంతబుతువునం 

దును [గ్రీష్మబుతువునందు చయమునొందిన దోషమును వర్ష బుతువునందును, వర్ష 

బుతువునందు చయమునొందిన దోవమును శరదృతువునందును శోధించుచున్నచో 

బుతువులననుసరించి కలుగు వ్యాధులు ఒకానొకష్పుడును కలుగ నేరవు, 

మూ! నరో హితాహారవీపహార సేపీ సమాత్యుకారీ పష్ణ్ట యేవ్య 

సక్తఃః దాతా సమః సత్యపరః త్షమావానాపో పసేవీ చ భవత్య 

రోగః॥ నుకిర్వచః కర్మ సుఖాను బని స్త్వం విభయం ఏకదా చ 

జుద్దిః! జ్ఞానం తప స్తత్పరతా చ యోగే యస్యా స్తి తం నానుపతీ సి 

రోగా; 14|| 
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ఆ॥ హీతములెన ఆహారవిహారములను సేవించునట్టియు ఆలోచించికార్యములను 

చేయునట్టి యు విషయలోలుడు కానట్టియు దాతగను 'సమబుదికలవాడుగను సత్యవం 

తుడుగను ఏ ఓర్పుకల వాడుగ ను ఆప్తులను సేవించువాడుగను నోండునట్లియు మనుజుడు 

వ్యాధిరహితుడుగ నుండును, యోగ్యమాతై "కొన మతియు వాక్కును కర్ణయు కలిగి 

నట్టియు అధీన-మెనమనస్సు కలిగినట్లియు ర్శలమైన బుద్ధికలిగినట్టియు తత క్త జ్ఞా నమును 

తపస్సును యోగమునందు తత్పరతయు కలిగిసట్రేయు మనుజానకు వ్యాధులు కల సరవుం 

అధ్యాయసంగ గ0ిహము. 

వమూ॥ ఇహోగ్ని వెళస్య మహాోర్ణయు కం వటి ట్రింశ కం [పశ్న గణం 

మహార్షిః | అతుల్యగే కే భగవాన్ యథావన్నిర్లీ త వాక్షానవివడ్డ్ 

నార్ధమ్! % 

ఇత్యగ్ని వేశకృతే తన్తే చరకపితిసంస్క తే శారీరస్థాచే 
అతుల్య గోతీీయశారీరం నామ 3 ద్వితీయా2_ ధ్యాయః। 

అ॥ ఈ ఆతుల్యనో| త్రీయా ధ్యాయమునందు, అగ్ని వేకునిచే అడుగ బడినట్టియు 

గొప్ప అర్థముక లిగినట్టియు ముప్పదియారు పక్నలక సమాధానమును ఛగవంతుడగు 

అ కేయుదే క్షా గా భివృద్ధికారవ తగురీతిని చెప్పెను. 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోప నామకకృష్ణ మూ ర్తి రి శాస్త్రీ ప్రణీతం బైన చరక దీపిక యెనెడి 
చరక సంహితా వ్యాఖ్యానమునందు అతుల్యగోే| కీయశారీరమనెడు 

ద్వితీయా ధ్యాయము సమౌ ప్పము, 

0 

తృతీయా ధ్యాయము 
శశ ౩9+ ఇ ఇచ శి కి 

మూ॥ అశాత; ఖుస్తకాం గర్భావక్సాన్ని0 శారీరం వ్యాఖ్యా 

స్యామః il 

—॥ పిమ్మట ఖుడ్జీకాగ ర్మావశ్రాంతిశారీరయును చాప్పబోవుచు న్నా ము, 

మూ! ఇలటిహ న్నా్హ భగవానా తేయః॥ ల॥ 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ కేయుడు చెప్పెను, 

వనమూ॥ పురుపస్యానుపహత శేతసః ప్ర్రీయాశ్చాపిదుప్ష యోాసి 

శోణితగర్భాశయాయా యదా భవతిసంసర్లః బుతుకాళే, యదా 

ఛానయోస్తృథెన యుడ్మే చ సంస శుకికోణితసంసర్లమ నృ ర్గర్భా 
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వ 

రర చరకసనం౦ంపహీత 

శయగతం జీవో౭.వకా్శమకి సత్త్యసంప్రయోగా త్రీ డా ౫౮౪ వలి 
నిర్భర లే, స సాత్శ వరస పయోగాదరోగే౭_భిసంవ్య శే సమ్యాగుప 
చారై శ్చోపచర్యమాణః, తతః పా) ప కాలః సర్వేన్ది) యూపపన్నః పర 
పూర్ణ సర్భశరీకో బలవర్ల సత్త ఏసంవాననసలిపదు వేతః సుఖేన జాయే న క్ (1 

సముదాయా చేపాం భావానామ్ |కి॥ 
అ॥ పరికుద్దముగనున్న శుక ముక ల పురుషునకును పరిళుద్ధ ములుగ నున్న యోని ఆ ర్హవము గర్భాళయము ఇవికల శ్రీని (వళ _స్తమెన బుతుకాలమునందు సంయోగము కలుగగా అట్టి | స్త్రీ పురములయొక్క_ ఆసంయోగమునందు గర్భాళశయముయొక్క లోపలిఫభాగమునుపొందిన క కళోణితములయొక్క_ సంయోగమును ఎప్పుడు జీవుడు మనోగమనమువలన పొందునో అప్పుడు గర్భము ఏర్పడును, పీతకరములెన రసములను 

తల్లి ఆ పయోగించుటవలనను అనుకూఅమ్ములెన 6 పచారములచే ఈ ప-చరింపబడుటవల నను అట్టిగర్భము రోగములు శేని-దై వృద్ధినొందుచు సమ _స్టేం| దియములతోడను కాడు కొని పరిపూర్ణమైన సమ _స్హదేవాముకలదై బలము వర్షము 'స _త్త ము నిర్మాణము వీని యొక్క_ సంపత్తుతో కూడిన కక శోణి తాదిభానములయొక్క సముదాయమువలన 
సకాలమునందు సుఖముగ జనించును, 

మూ! మాతృజశ్చాయం గర్భః పిత్ఫ జ శ్చాత్మజశ్చ నాత్మ 
జశ్చ రసజక్నాస్తి చ స త్త గమౌాపపాదికొమితి హోవాచ భగణవా 
నా లేయః॥ నేతి భరదా(జః | కిం కారణం, పా న మాతా న పీతా 
నాకా న సాత్ర ఎ§ న పానాశనభత్ర ర లేహోో పయోగా గర్భం 
జనయ ని, న చ పరలోకాదేత్య గర్భం సత్త గమవకా/మతి॥5॥ 

el గర్భము మొతృజముగను పీతృజముగను ఆత్మజముగను సాత్మ న్రైిజముగను రసజముగను నుండుననియు స _ర్హ (య కౌపపాదికముగ నుండుననియు భగవంతుడగు ఆ కేయుడు చెప్పెను అట్టుకాదని "భరద్వాజుడు చెప్పను. ఎందువలనననగా _ తల్లి గాని తం|డిగాని ఆత్మ-గాని సాత్మ్యముగాని పానము ఆహారము భత్యుము లేవ్యాఘు వీనియొక్కొ. ఆ పయోగములు-గాని గ ర్భృమును కలిగింపవు, మరియు మనస్సు పరలోకము నుండివచ్చి గర్భమునందు (పవేశింపదు, 

మూ! యది పీ మాతాపితరా గర్భం జనయేతాం భూయస్యః ప్రాయః పువూరిసజ్చ భూయాంసః పుతికామాః, శే సర్వే వుత) జన్నాభిసంధాయ మెథునధర శ్రమాపద్యమానాః పు తానేవ జనయేయు ద్ధహిత్యార్వా దుహీతృకామాక నచ కాశ్సిశ్ స్ర్రీయః శేచిద్యా పురుషా! నిరపత్యాః స్యుః అపత్య'కామాశ్ళ్చ పరిబేవేరన్ 161 
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el తల్లిదం! డలు గర్భమును కలిగించు నెడల చాలమంది స్త్రీలును ఇవాలమంది 
సురుషులును పుతులనుకోరినవా.రె ,ముభునము నాచరించి ప్రతులను కలిగిం చెదరు, 
పుత్రికను కోరినవ్నారె పత్రికలను కలిగించెదరు. ష స్త్రీ గాని వీపురువుడుగాని సంతా 
నము లేనివారుగ నుండరు, మరియు సంతానమును కోరినవారె దుఃఖింపనవసరములేదు, 

మూ! న జాతా 2_౭_ తానం జనయతి; యది హ్యాత్మా2_2._ 

తానం జనరమీజ్ఞాతో బా జనయెదాకానమజాలతో వా? తచ్చో 

భయణథా2_ప్య్వయు కృం, నహి జాతో జనయతి, సత్తాత్ ; న చాజాతో 

జనయతి, అసత్వాత్ ; తస్మాదుభయణథా2_ప్యనుపపతిః; తిస్టతు "తావ 

చేతత్ ; యద్యయమా తానం నరో జనయితుం స్యాత్. న 'ల్వేవమిష్టా 

సేవ కథం యోనిషు జనయేద్వశిన మపితిహాత గతిం కామరూకిణం 
కేజోబలజవవర్ల సత్త (సంహసననముదిత మజరమరుజమమ?ం; _ వీవత 
విధం హ్యో తా౭-2. కానమిచ్చత్యతో వా భూయః॥7॥ 

అ॥ ఆత్మ తనను కలిగింపదు, ఆత్మ తనను కలిగించు నెడల పుట్టిగాని పుట్టకగాని 
తనను కలిగింపవలనీయుండును, అట్టి రెండువిధ ములును అయు క్రములుగ నుండును, 
ఎందువలననన-గా ___ పుట్టినది ఉండుటవలన పుట్టింప నేరదు, పుట్టనిడి, లేనిదగుటవలన 
ఫుట్టింప చేరదు, ఇందువలన పె రెండువిధములును అయు _కృములుగ నుండును, ఆవిషయ 
మును అట్లుండనిమ్ము,. ఆత్మ తనను పుట్టించుటన సమర్థమైన దై నయెడల తనను ఇష్ట 
మైన యోనులయందు పుట్టుదానినిగను వళిత్వము అడ్డు లేనిగమనము "కానురూపము 
'లేజస్సు బలము వేగము వర్షము సత్త ము నిర్మాణము ఇవి కలదానినిగ ను ముసలితనము 
వ్యాధులు మరణము ఇవి లేనిదానినిగను ఎందుక వేయదు * ఆత్మ తనకు ఇట్టిగుణములు 
గాని ఇంతకం కు అధికమెన గుణములుగాని ఉండునట్లు కోరుకొనునుగదా? 

మూూా॥ అనాత్మ జక్బాయం గర్భః; యది హి సాత్మ శ్రీః 

స్యాత్ , తరి సాత్మ వీ సేవినామేకానేేన పిజా స్యాత్, అసాత్మ్య్య 

సేవినశ్చ నిఖలేనానప త్యాః స్యుః, తచ్య్చోభయముభయ శ్రె)వ ద అశ్వ కే! 
el గర్భము సాత్మ స్ట్ సేవనమువలన కలుగదు, 'సాత్మ్య సేవనమువలన గర్భము 

కలుగునెడల సాత శ్ర న్చ్రమును సేవించువారల "కే తప్పక సి తానము కలుగవల నీయుండును, 

అసాత్మ స్రమును సేవించువారందరును సంతానములేనివారుగ నుండవలనీయుండును, 
కాని సాత్శ్యమును సేవించువారుకూడ. సంతౌనములేనివారుగను అసాత్మ్య్యమును 
సేవించువారుకూడ 'సంతానముక'ల వారు? నుక్టీను న్నారు, 

మూా॥ అర సజళ్చాయం గర్భః, యది హి రసజః స్యాత్ న 

కేచిత్ స్రీ పురు షేమ్యనపత్యాః స్యుః, న హి కళ్చిదన్న్యేపాం యో 
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రసాన్నోసయు_క్ట్మై_. ేవ్చరసోపయోగినాం చేద్దర్భా జాయ శే 
ఇత్యతో=_భిపేేతం, ఇ క్యేవం సత్వాజి "రభ మార్రమా యూ.రసగో 

శీరదధిఘృతమధు తై లసె న వేజురసముద్ల శాలి ఖృతానామే వెకాన్నేన 
[పజా స్యాత్ , శ్యామాకవరకో ద్రాలకకోరదూప కకన్గ మూలభ శ్యా 

శ్చ నిఖజేనానపత్యాః స్యుః; తచ్చోభయము భయ శైవ దృశ్య తే॥9॥ 
అ॥ గర్భము రసమువలన కలుగదు, రసమువలన గర్భము కలుగునెడల ఏస్త్రీ 

గాని ఏపురుషుడుగాని సంతానములేనివారుగ నుండరు. రసముల నుపయోగింపనివా 
రెవ్వరును ఉండరుగచా ! (శేష్టములె న రసముల నుపయోగించు వారలకు గర్భము కలు 
గునని తలచునెడల మేక గొత్తై లేడి "నెమలి వీనియొక్క_ మౌంసరసములను అవ 
యొక్క పాలను పెరుగును ఘృతమును లే నెను _తెలమును సెంథవలవణమును చెటు 
రసమును “పిసలను కాలిధాన్యమును ఉపయోగించువారలకే తప్పక సంతానము కలుగ 
వలనీయుండును. వామలు వరగలు అడవిఆరిెాలు క్రొ(రలు దుంపలు వేళ్ళు వీనిని ఉప 

యోగించువార లందరును సంతానములేనివారుగ నుండవలనీయుండును. కాని (శేస్టమ 
_లెన రసముల నుపయోగించువారుకూడ 'సంతానములేనివారుగను (ేష్టములుకాని రస 
ముల నుపయోగించు వారుకూడ సంతానముకలవారుగను నున్నారు, 

నూ! న ఖల్యపి పరలోకా బేత్య సత్త % గర్భమవకా”నతి; 
యది హ్యేనమవ కా) మేత్ నాస్య కించి చేవ పౌర్య'చేహికం స్యా 
దవిదితేమద్భసష్టం వ్యాన చ కించిదపి సరతి॥10॥ 

అ॥ స్తే పము పరలోక మునుండివచ్చి గ ర్భృమునందు (ప వేశింపదు, అట్లు (ప్రవే 
శించు నెడల పూర్వ చేవామునందలి విషయములు తెలియబడుచును చూడబడుచును 
నుండవలయును. ఏమియు స్మరింపబడుట లేదుకదా | 

మూ తస్నా దేతద్భ్చూమ హే-అమాతృజశ్చాయం గర్భోఒ 

పితృుజళ్ళా నాత్మజ శ్చాసాత్మ్య జళ్ళ్చారసజశ్చ, న చాస్తే స్త్త్వమౌా 

పపాదిక మితి హోవాచ భరదారజః॥ నేతి భగ వానా! తేయ,ః, సశ్వేభ్య 
వభ్యో భావేభ్యః సముది తేభ్యో గర్భోజభినిర్వ ర తే॥12॥ 

అ॥ అందువలన ఇట్లు చెప్పుచున్నాము. గర్భము మౌతృజముకాదనియు పిళ్ళ 
జముకాదనియు ఆత ్రబముకాదనియు సాత | వ్టీజముకాదనియు రసజముకాదనియు 
సత్త్వీము బె 'పపాదికముశాదనియు భరద్వాజుడు చెప్పెను, ఇట్లు చెప్పుట యుక్తము 
కాదనియు ఈ "సమ స్పభావములును కలియుటవలన గర్భము ఏర్పడుచున్న దనియు 
భగవంతుడగు ఆ! తేయుడు చెప్పెను, . 



శారీరస్థానము 989 

మూ! మాతృజశ్వాయం గర్భః; న హా మాతుర్యినా గర్మ్భోప 

పత్తి; న్యాన్న చ జన్మ జరాయు కానాఠి; యాని ఖల్వస్య గర్భస్య 

మాతృజాని, యాని చాస్య మాతృతః సంభ వతః సంభవ న్ని, తాన్య 

నువ్యాఖ్యాస్యామః!। త ద్య ఖ----త్వక్ చ లోపాతం చ మాంసం చ 

మేదళ్చ నాభిశ్చ హృదయం చ కోమ చ యకృచ్చ ప్లీహో చ వృక్కా- 

చ వస్తిశ్చ పురీశాధానం బామాశయక్చ పక్యాశయక్కో త్తరగుదం 
చాధంగుదం చ తుదాన)ం చ స్టూలాన్నం చవపాచ వపావ. 
హనంచేతి మూక్చజాని ॥ 18॥ 

el గర్భము తెల్లివలన ఏర్పడును, తల్లిలేనిచో గరా్చోత్స త్తియు జరాయుజము 

అకు (మనుప్యాదులకు జన్మయు కలుగ ేరదు, ఈగర్భమునకును జనించినచానికిని తల్లి 

వలన ఏవి కలుగునో వానిని చెప్పుచున్నాము, చర్మము రక్తము మౌంసమ్కు మేదస్సు, 
నాఖ్సి వృాదయము, క్లోమము యకృత్తు, ప్లీవామ్కు వృక్కములు, వన్టీ పురీషాళ 
యము ఆమాశయము, పక్యాశయము, గుద। పదేశముయొక్క ఊన్యాధో భాగములు, 

పీల్ల పేగులు, "పెద్ద పేగులు, వపు వపావవానము అను నివి తల్లివలన కలుగును, 

వమమూ॥ వితృుజశత్చాయం గర్భః; న హీ వీశుర్చ తే గర్భ్భోత్ప త్తి 

స్వ్యాన్న చ జన్మ జరాయుజానాం, యాని ఖల్వస్య గర్భస్య పితృ 

శొని యాని చాస్య వీత్ఫతః సంభవతః సంభవ స్ప్వి, తాన్యనువ్యా 

ఇ 9 3 గ — 6 విల ఖ్యాస్యామః। కడ్య థా శేశశ్శశుఫనఖలోమ దన్తాస్థిసిరాస్నా యు 

ఫమన్యః శుక మితి పితృజాని 114 

అ॥ గర్భము తండ్రివలన వీర్చడును , తం డ్రి లేని చోగరొళ్ళీత్సత్తియు జరాయుజ 

ములక జన్ముయు కలుగ"నేరదు, ఈగ ర్భమునపను జనించినదానికిని తం| డివలన ఏవి 

కలుగునో వానిని వెప్పుాచున్నాము. కేశములు మి'సములు గోళ్ళు, రోమములు, 

దంతములు, ఎముకలు, నీరలు, స్నాయువులు, ధమనులు, శకము అను నివి తండి 

వూ! 6 క్టజ ₹స్బయ' గర్భః; ? ర్భాతా వాన్లరాత్ళాకుః 

శం న ఇత్యాచక్షు తే శాశ్యత మురుజమజరమమరమ మీయమ భేద్య మ 

చ్చేద్యమ లోడ్యం విశ్వరూపం విశ్వకరా ణమ క్య కృతునాది మనిధన 

మకరముకి; స గ ర్భాశయమ ఏపివిశ్య శు క్రకోణి తాభ్యాం సంయోా 
'మేత్య గర్భ తేన జనయత్యా తానం, అత్మసంజ్ఞా హా గశ్చే,తస్య 

పునరాత్మనో జన్నానాదిత్త్యా న్నో పపద్య తే, తసార్ట్రదజాత ఏ నాయం 
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గర్భం జనయలి, అజాతో వ్యాయమజాతం గర్భం జనయతి; స చైవ 

గర్భః కాలాన్న శేణ బాలయువస్థవిరథా ఎ నవాష్నోతి, స యస్యాం 

యసాామవసాయాం వర లే తస్యాం తస్యాం జాతో భవతి, యా 
తంప స రస తా తసాంైం జనిహ మాణశ ; తసాత్స వవ జాతశా ంస్య వురస రా నం జనివ్యమాణప్బ; తస్మా జా 
తజ్చ్చ యుగ పద్భవతి, యస్నిం కైతే దుభయం సంభవతి జాతత్యం జని 

ప్యమాణత్వం చ, స చ జాతో జస్యలే, స మై వానా గ లేష్వవస్థా 
న లేమ్యజాత్' జనయత్యాత్మనా22. తానం; సతో పహ్యావస్టాన్న ర 

గమనమాతి మేవ హీ జన్మ చోచ్య లే తక) తత) నయనసి తస్యాం 
తస్యామవస్థాయాం, యథా సతామేవ శుక శోణిత జీవానాం పాకం 

యోగాద్లర్భతం న భవతి తచ్చ సంయోగాద్భవతి, యథా సత _స్హ 

సువ చ పురుషస్య పా/గపత్యాత్చితృత్వం న భవతి, తచ్చాపత్యా 

ద్భవతి, తథా సత స్తషసైర్థివ గర్భస్య తస్యాం త స్యామవస్థాయాం 

జాతత్యమజాతత్వం చోచ్య లే 115! 

అ॥ గర్భము ఆల్మువలన ఏర్పడును. అంత రాత్మమైన గర్భాత్మ జీవుడనబడును, 

అట్టి జీవుని శాశ్వతునిగ ను బాధలు లేనివానినిగను ముసలిత నములేనివానినిగను మరణము 

చేనివానినిగను నశింపనినానినిగనను భేధించబడనివానినిగను ఇవేదింపబడనివానినిగను 

కలత లేనివానినీగను సమ _స్తరూపములు కలవానినిగను సమ _స్తకర్మలు కలవానినిగను 

వ్య క్రముకానివానినిగను ఆడిరహీతునిగను ఆంతములేనివానినిగను మొర్చు చెందనివానిని 

గను చెప్పుచున్నారు. అట్టి ఆంకరాక్ళ గర్భాశయమునందు (ప్రవేశించి కకశోణితము 
లతో సంసర్షమును పొంది తనను నర్భరూపముగ కలిగించును. అప్పుడు గర్భమునందు 
ఆత శ్రయనుసంజ్ఞ కలుగును, ఆదిరహీత మెైనదగుటవలన అట్టిఆత న జన్మ కలుగదు, అందు 

వలన ఈ ఆత్మ పుట్టక యే గర్భమును పుట్టించును, పుట్టని ఈ ఆత్మ పుట్టియుండని గర్భ 

మును పుట్టించును, అట్టిగర్భ మే కాల|క్ర్షమమును బట్టి బాల్యయావనవార్థక్యములడి 

యవస్థలను పొందును, అది ఏమే అవస్థయందు ఉండునో ఆ యవస్థ్రయం: 3 పుట్టినదిగ 

నుండును, దీనికి ఏయే అవస్థ కలుగనున్ననో దానియందు పుట్ట బోవునడి “ నుండును, 

అందువలన అదియే ప్ప ట్రినదిగను పుట్టనదిగనుకూడ ఒకమౌరుగ-నే అగుచున్నది. పుట్టి 

నదిగను పుట్టజ్వునది “ను నుండు గర్భమునండు అత్మ పుట్టినడై తనను . పుట్టించును, 

గర్భము కు న్ మూఆవస్థలుక లుగుటకు పూర్వమునందు ఆత్మ ఫుట్టనిదై తనను. ఫుట్టిం 

చును, ఉన్న వంటి ఆత్మకు ఆయావయస్సునంము ఆయాఅవస్థలను పాందుటయే జన 

యనబడును. 6 న్నటువంటి కు కళోణితజీవులక గర్భమనుసంజ్ఞ 'సంయోగముకలుగుట 
కంటు వూర్వమునందు కలుగక సంయోగము 'కలిగినపిమ్మట ఎట్టుకలుగునో ఉన్నటు 

వంటి పురుషునికి తం ఢ్రియనుసంజ్ఞ 'సరకానముకలుగుటక-ం కు . స్రూర్యమునందు కలుగక 
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సంతానముకలిగిన పిళ్ళుట ఎట్లుకలుగునో అయే ఉన్నటువంటి ఆగర్భృమున కే ఆయా 

అవస్థలను బట్టి పుట్టుటయు పుట్టువండుటయు చొప్పబడుచున్న గొ, 

మూ॥ నతుఖలు గర్భున్య మాతుర్న పితుర్నాత్మనః సర్వ 

భా వేషం యెష కారిత(మ స్త్ర "తే కించిక్స్యవ తాత్కుర్వ సన్తి కిం-చి 

తెగిన శౌల్ , క రచిచ్చెపూం కరణశ ేర్భవటి కరచిన్న భవతి, 

యత నత్త్యాదికర ఒసంవ_త్తత్ర యథాబల మేవ యి భేష్ట కారిత్యమ 
తో౭౬న్యథావినవర్యయః; న చ కరణదోషూద కారణమాత్మా నంభ నతి 

గర్భజన నే దృష్టం చెప్టయోని్నిరై వ సరం మోత శ్చాత్నవిద్భిరా కా ఇ 

య త్తం, న ప్య్యాన్వః సుఖదుఃఖయోః కరాా న చాన్యః గర్బ 

జాయతే జాయమానః న శాబ్రురోత్స_తిరబీజాత్ | :61 

el తల్లికి గాని తీండ్కి గాని ఆత్మకు గాని గర్భముయొ;_ సమ _సభావముల 

యందును యభేస్ట కారిత్వము లేగు. వారు తేమవళమువలన .కొంచెమును, కర్భవశళము 

వలన కొంచెమును చేయూదురు సాధనసంప ల్సి ననుసరించి వీరికి ఒకొ_క్క. చోట 

యేన కారిత్వము కలుగును. ఒకొ_కొ)_ చోట ' కలుగదు, ఎపుడు మనస్సు మొన 

లగుసాధవములయొక్క_ సంపత్తుకండునో అప్పుడు చానియొక్క_ బలమున శుసరించి 
అని 

వలన కొంచెమును చేయుదురు. సాధనసంప త్తిననుసరించి వీరికి -ఒకొ_ క్కు_ చోట 

యభేష్ట కారిక్వము కలుగు చుండును, లేనిచో కలుగదు. సాథధనములయందు దోషము 

ఉన్నను ఆత్మగర్భమునుకలిగించుటవ కారణము కాకపోదు. ఇష్టయోనిగమనమును 

ఐళ్వర్యమును మోత్సేమును ఆత్మకు అధీనములుగ నుండునని ఆత్మ వేత్తలు ఇస్సు 

చున్నారు, సుఖదుఃఖములకు ఆత్మకం'కు ఇతర మెనక ర్త లేడు, పుట్టునట్టిగర్భ యు ఆత్మ 

కం మె ఇతర్వమెనదానివలన పుట్టదు. వీజముకాని దానివలన అంకురోత్ప త్తి ౯ చేరదు. 

'మూ॥ యాని తు ఖలగన్య గర్భస్యాత్సజాని, యూని చాస్వా 

తృతః నంభవతేః నంభన న్ని, తాన్యనువ్యాఖ్యాన్యామః; తద్య థా 

జ అల అం ల | 
తాసు తాసు యోనిషూాత్న గ్తిరాయురాత్శుజ్ఞునం మన ఇస్టి/యాణి 

(వాణాపానా (శరణం ధారణమాకృతిన్యర వర్ల వి = పాః సుఖదుః ఖే 

స్ట ల శ సను ర్ హా కప " "జే ఇచ్చా ద్వేష చేతనా ధృతిర్చుద్ధి న్న ృ్రళర హ జ్యా ర (వయత్న 0 

త్యాళ్శిజాని 117i . 

al ఈగ ర్భమునకను జనించినదానికిని ఆత్మవలన ఏవి కలుగునో వానిని చెప్పు 

చున్నాము ఆయాయోనులయందు పుట్టుక, ఆయువు, ఆత్మ జ్ఞానము, మనస్సు, ఇంది 

యములు, |పొణవాయున్రు ఆపాన వాయువు, (పేనేపించుట, ధరించుట, ఆళారము, 

స్వరమ్ఫు వర్షము, సుఖము దుఃఖ యు, ఇచ్చ, ద్వేషము, _చైలేన్యము, ఛారణశ క్రి, 

బుద్ధి, స్మరణము, ఆవాం కారము, _పయత్న ము ఆనునివి ఆక వలన కలుగును, 
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మూ! నాత్స్యుజశ్వాయం గర్భుః; న హ్యా సాత్స్యు సేవిత్వమ స 

కరేణ. స్రీ పురుమయార్యన్థ్యత్యమ_స్తిగ శేష వా౭వ్యనిస్టో భావః, 
యావత్థల్య నాత్ళ్యి ఒవినాం (ప్ర్రీపురుసాణాం (తయో టోపూః (వకు 

పితాః శలీరమువనర్చనో న శు కశోణితగర్భాశ యోవఘాతాయోవ 
వద్య_స్తే, తావత్పమర్లా గ ర్భాజన నాయ భవన్తి; నాత్స్యు సేవినాం 

పునః న్రీ పుకుపాణామనువ హతశు క కోణితగ ర్భాశయానామృతుకా శే 

నంనివతితానాం జీవస్యానవ క్రమ ణాన్ష ర్యా న (పాదుర్భనస్తి; న హీ 

కేవలం నాత్స్యుజ ఏవాయం గర్భృః, నముదా యో౭_3ే కారణా 

ముచ్య లే; యాని తు ఖల్వన్య గర్భువ్య సాత్స్యుజాని, యాని చాస్య 

సాత్స్యతః నంభవతః సంభవ స్తి, 'తాన్యనువ్యాఘ్యాస్యామః॥ తద్య 

థా-- ఆరోగ్యమనాలన్యమలోలువత్వి మిన్ది)య|ప్రసాదః న్యర వర్లబీజ 
సంవత్ప/హార్ష భూయ_స్త్వ్వం చేతి సాత్న్మ్యజూని 1181 

ఆ॥ గర్భము. సాత్మ్య్యవేవవలన ఏర్పడును. అసాత్మ్య సేవన లేనిచో స్రీ 
sy 

పురుషులక్షు వంధ్యత్వము గాని గ ర్భెములయందు అనిష్ప భావముగాని ఉండదు ఆ సాత్మ్యి 

శీవనమును చేయు ప్ర్రీవురువులక ఎంతవరవ మూడుదోషములును (పకోపించిశరీరము 
నందువ్యాపించినవై శుకము శోణిత ము గర్భాశయము వీనికి ఏఘాతమును కళిగింపనో 
ఆంతవర క గర్భములు క లుగును. సాత్మ్య్యమును సేవిం చు వట్టి యూ పరిశుద్ధ ములంగనున్న 

శు|క మును శోణితమును గర్భాశయమునుక లిగినట్టి యూ | పళ _స్పమెనబుతు కాలమునంను a 
యా 

సంయోగమునొందినట్రియు చీ పురుషులకు, జీవుడు, సం|కమింపక పోయినచో గర 
ములు కలుగ ేరవు, గర్భము "కేవల సాత్మ్య సేవనమువలన నే కలుగ చేరదు.కు కళోణితా 
దులయొక,_ సముదాయమువలన కలంగును, ఈగర్భమునవను జనించినదానికి వి సాళ్ళ్య 

సేవనమువలన ఏవికలుగునో వానిని చెప్పుచున్నాము. ఆరోగ్యము, సోమరితనము లేవం 
డట విపయాస క్తి లేవండుట్క ఇం దియ్ననెర్మల్యము, స్వరము, వర్షము, నూ పంపత్తు, 
సంతోషము, ఇవి సాత్య్య్య సేవనమువలన కలుగును, 

మూ! రసశ్చాయం గర్భః; న హే రసాదృ తే మాతుః 
(పాణయాతా)ఒపి స్యాత్కింపునర్లర్భజన్థ, న చైవమనమ్యగువయు 
జ్యమానా రసా' గర్భమభినిర్వ ర్వయ సి, చ కేవలం సమ్యగువ యో 
గాబేవ రసానాం గ ర్భాభినిర్వృ త్తిర్భవతి, నముదా యో౭_వ్యత ) 
కారణముచ్య తే; యాని తు ఖల్వన్య గర్భన్య రనజాని, యాని చాస్య 

రనతః సంభవతేః సంభవ న్పి, తాన్యనువ్యాఖ్యాన్యామః) తెద్య థా. 



రనజూని 13! 

ఆగ ర్భమురస మువలనఏర్పడును, రసముఅను సేవింపనిచో త భియొక్క. (పాణ మే 

ఉండ సేరమ, అట్రితరి గరోళ్చీత్స త్రికలుగదని "వేరుగ చెప్పవలయునా* రెసములను 

సరిగను పయోగింపనిచో గర్భము కలుగ చేరదు. కేవలము రసఘులను సరిగ నుపయోగిం 

చుటవలన నే గర్భము కలుగదు, గర్భము కలుసటవ సముదాయముకూడ కారణము గ 

నుండును, ఈగర్భమునకును జనించినదానికిని రసమువలన ఏవి కలుగునో వానిని చెప్త 
చున్నాము. అంగ్మ్పత్యంగములయొక్క_ ఏర్పాటు, అభివృద్ధి, బలము, తృృష్ట్రి పున 
ఉత్సాహము ఇవి రసమువలన కలుగును. 

మూ! అస్తి ఖల్యపి స_త్త్యవావపాదికం యజ్ఞీవసృక్ శరీ 
ణా భినంబధ్నా తి; యస్మిన్నపగమన పురన్కృృ తే శీలమన్య బ్యాన ర 

, భ క్కిరినర్యన్య తే, న ర్వెస్టి) మాణ్యువతప్య స్తే, బలం య తే, 

వ్యాధయ ఆప్యాయనైే, యన్నాద్దీనః (పాణాబ్దహోతి, యదిస్ష యా శా 

మధి గాహకం చ మన ఇత్యభిధీయ శో; త _త్తి)విధమాఖ్యాయ లె ___ 

శుద్ధం రాజనం తామసం చేతి! యేనాన్య ఖలు (వపయలో భూయిప్టం, 
"లేన ద్వితీయా యామాజాతె నంపయోగో భవతి; యదా తు "లే 

చవ శుడేన నుంయుజ్యలే తదా జా తేరతి కా9న్తాయా అపి సృరతి; 

స్వా రంహాజాానమాత్తన నె ం;వమవసోఒనుబనాదనున ర తెయసా త్త @ 28 ధి టాల్ లీ 
ఇం అ . బో ద్ ఇవా న = అ ఇ 

నువృ త్రం పుర స్మత్వ్యే పురుఖో జ తన్నర ఇచ్యుచ్య త దితి సత్త 

ము క్షమ్ ! మాని ఖల్వన్య గర్భన్య స_త్త్వజూని, యాని.చాన్యన_త్త్యెతేః 

సంభవతః సంభవ న్తి తాస్యనువ్యాఖ్యాస్యామః; గద్య థా — భక్సిః 

అర వ అం శ. ద్ శ నీలం శౌచం "ర్వెమః సృ తిరాహస్త్యాగో మాల్సెర్యం కోరం భయం 

ళో ఆ చాలి అధ: సన్ గో ఠి న్ 4 [కధ _న్తన్హ్ ) తహాక్రైక్ష్యుం మూార్షవం గామ్మోర్యమనవస్థితత్యమి వ 

మాదయ శ్చా స్యె, తే న త్తంజా వికారాజ తాను తర కాలం సత్తభద 

మధికృత్యె ఉవ దేవ్యూమ త్తి సత్త్వదాని | నానావిఛాని ఖలు 

సత్యని తాన న ర్యాణ్యేక వురు పే. భవ స్త్రి నచ భన_స్త్యక కాలం, 

ఏకం తు (ప్రాయోవృశత్త్యా౭_౭_హ ॥20॥ 
అ॥ మనస్సు కు పపాడికవాగ నుండును, ఏది ఆత్మను స్పర్శయు క్తమగుళ రీర 

ముతో కూర్చునో, ఏదిపోవుటక ఉన్ముఖముగనున్నప్వుడు శీలము మరలునో ఇచ్చు 
మార్చు చెందునో సమ "సేం దియములుతే పింప జేయబడునో బలము ఖీశీంచునో వ్యాధులు 



24t చరకనసనంహిొాతే, 

వృద్ధిపొందునో, ఏఏ పోయినయెడల (పాణములుపోవునో ఏది ఇం(డి మములను 

భరించియుండునో ఆది మవస్సు అని శెప్పబడును. ఆట్రిమనస్సు సా_ట్హ్వికమనియు 

ర జసమనియు తామసమనియు మూడువిధములుగ నుండును, మసస్సునవ స్త్వ 

రిజ_స్టమోగుణములలో జేనితో ఎక్కు వ సంబంథ ముండునో అట్టి _గుణముయొక్క_ 

సంబంధము లెండవజన్మయందు ఉండును, ఎప్పుడు మనస్సు సత్త్వగుణముతోకూడి 

యుండునో అప్పుడు గడచిపోయినజన్మనుకూడ స్మరించును, స్మరింప బడిన జ్ఞావము 
ఆత్మ అట్రిమన స్ప్సుయొక్క సంబంధ మువఅన నే ఆఅనుసరించిజాండు ను, ఆట్టుఅనుసరించి 

యుండుటను ఆధారము? చేనీకొని పురుషుడు జూతిస్మరుడుఅని చెప్పుబడుచు న్నా డు, 

ఈవిధమున స త్త్యము చెప్పబడినది. ఈగ ర్భృయునకును జవించినదానికిని సత్త్వమువలన 

ఏవి కలుగునో వానిని చవెప్వుచున్నాము. ఇచ్చ స్య భావము శే్-చము ద్వేషము స్మృతి 

మోహము త్యాగము మాత్సర్యము శౌ”రరము భయము కోపము పాలు్హోొలిక' ఊత్ళా 

హమతీక్ష త్వమా మృముత్వము గాంభీర్యము నిలుకడ లేక -డుట ఇవియు ఇట్టి యితరము 

లును స్పత్హషమ వలన కలగక. ఇతర భావములు సత్త్వ భేదముల నాధారముగ చేసి కొని 

ముందు చెప్పబడగలవు. అన్నివిఫ ములగుస త్త్య్యములు ను ఒకేఘరయషునియందు ఉండును, 

కానిఒకేకాలమునందు ఉండవు, ఏసత్త్వ మధికముగనుండునో అట్ట స్త్ (ముక అ వాడు 
చెప్పు డుళు. 

మూ! ఏవమయం నానావిభానామేపాం గర్భక రాగం భావా 
నాం సముదాయాదభి ౯౪ రతే గర్భుః , యథా కూటాగారం నానా 

(ద్రవ్యనముదాయా త్, యథా వా రథో నానార థాజ్జనముదా మాత్ ; 
తిన్మా దేతదవోచామ.--మాతృజశ్చా యం గ్ ర్భ్భః పిత్ఫేజశ్చాత్సుజశ్చ 

సాత్యజశ్చ రనజశ్వ్క అస్తి చ. న_త్త్యహావ పాదుక మితి హోవాచ 

' భగ వానా తెయః | 211 
ఆ॥ ఆ చేక విధములైన పరికరములయొక్క సముదాయ ఘువలన గృ వామును, | | . చె 

అచేకవిధము లె సర థ పరిక రములయొక్క_ సచూదాయమువలన రథమును ఏర్పడువిధమనున 
అ నెక విధము లై సట్టియు గ ర్భృక రము లై నట్టి యు భావమలయొక్ర్కో_ సము దాయవలన 
గర్భము ఏర్పడును. అందువలన గర్భము మొతృజమఘుగను పితృ జముగ నుఅత్త్మ జమాగను 

'సాత్శ్యజము* ను రసజముగను ఉండుననియు సత్త ము కొ పపాొడిక్రమని యు చెప్పితి 
మని ఆ కేయుడు చెప్పేను. 

మూ! భరద్వాజ ఉవాచ __ యద్వయమేపాం నానావిధా. 
నాం గర్భక రాణాం భావానాం నము దా యాదభినిర్య ర్త తెగర్భః, కథ 

మయం నుధీయతే, యది వావీ నంధీయతే కస్మాతృముదాయ్మవభ 
నః నన్ గర్భో మనుమ్యమి గ హేణ జాయే, మనువ్యుశ పై మనువ్య 
వభవ ఉచ్వసే ॥ తః లీ వునుమ్మో ఏవం, వ (వభ $ త్త చేదిష్ట మేతద్యస్మాన్టునుప్యూ మనుష్య వభ. 



సాద్ స్థానము. లప్ 

వన్తస్థాబేవ మనుమ్యవి గ హేణ జాయ కే, యథా_గౌన్లోవభవః, 

యథా చాశో౭శ్వ[పభవః ఇ త్యేనంనతి యదు క్షమ ౫ సముదాయా 
తక బ్రతి కదయు క్షం; యది చ మనుఖ్య్యో మనుష్య సభ కి క న్మాజ్ఞ 

ాన్షకుబుసూూక వామనమి జో వి కిలాకి తాః ఉాన్టకుబ్ద నిన న్యడ్లీ నత్త కువ్పికిలాసిభ్యో జాతో 

విళ్ళశదృశయాపా న భవన్తి | అథా,తాపి బుద్దిరేవం స్యాత్ - న్వేనై 
నో | క! ." నో వే త అరు వాయమా.లళ చశత్వుపూ రూపాణి వి, IU (అణ త బ్రాన్, (ఘూ 

కేవ గన్లాన్, రననేవ రస న్స న 7 శన శే గద్ధాన్ రిననేన రసాన్, నృర్శనేన నర్శాన్, బున్ధ్యా బోద్ధన్య 
మిత్య నేన హాతునా న జడాదిభ్యా జాతాః పితృనదృ శా భవ స్త్ర 

అ, తాపి | వజిజాహానిదోవః సాత్, ఏవవ కు న + ప్రి (వరిజ్ఞా సక న క్ సవమ హక సక్స్విన్ది య 

8 నాగఐఏనతిజు 8 తె చె తేదుభయం సంఛభవలి జ తంమజ తేంం  న్యాననల్స్పజ్ఞ 55 య్మతె చై తేదుభయం సంభవతి జ్ఞత్యమజ్ఞత్వ 
చ. న వికార శ్చాత్నాక్మా [యది చ దర్శనాదిభి రాత్మా విషయా 

53 రా తం క్ Tea ఇ క న్వేత్తి, సిరిన్టి/ యో ఉర్భనాడివిర హాదజ్ఞ ః స్యాత్ అజ్ఞ త్యాద కారణం, 
అయ్ 

అకారణళతాంచా నా తతి వాగం స త చ నరక గచ్చ ఇతి గ్వ స్తుమా మే తేద్యచన మనర్థకం 
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el అనే నిధను లె నట్టి యు గర్భకరమా లె నట్టియు ఈ భావములయొక్కా సము 

దాయమయువలన గర్భము ఏక్పడునెడల ఇది ఎట్టు కలియును ఆట్లుకలినీనను సముదాయ 

మువలన ఏర్పడు గర్భము మశుష్యవిగవాముగ ఎట్లు పుట్టును మనుష్యుడు మనుష్య 
(పభవుడని చెప్పబడుచున్నాడు, మనుష్యుడు మనుష్య పంభవుడని అంగీకరించినచో 

నోవు గోవువలన పుట్టునట్టును గ్య్యుయు గుజ్జమువలన పుట్టునట్లును మనుష్యుడు మనుష్యుని 
వలనపుట్టును, అట్టయినచో గర్భముస ము దాయాత్మక మని పూర్వమునందు చెప్పబడిన 

విషయము అయమక్తముగ నుండును. మనుష్యుడు మనుష్యు_సభ వ్లుడెనశచో మందుడు 
గుడ్డ వాడు గహాని వాడు మూగ వాడు పొట్టి వాడు నత్తి వాడు మంగుకల వాడు ఊన్మా 

దముకోల వాడు కస్ట ముక్రల వాడు బొల్లికలవాడు వీరివఅన పుట్టినవారు ఎందువలన జట్టి 
తల్లిదం్యడులతో "సమాన మెన రూపముకల వారు” నుండుట లేదు * ఈవిషయమెకాడ 
ఇట్టి అభి_పొయము కలుగవచ్చును. ఎట్లనగా _ ఆత్మ తనసంబంధ మెనచకురిం_డియ 

మునే రూపములను, (కో గోందియముచే శబ్దముల ను (ఘా ణేందియముచే గంధయు 

లను, రసౌనేం|దియముచే రసములను, స్పర్శ "నేం_సి మము చే స్పర్శములను తెలిసికొనును. 

బుద్ధి చే. తెలిసికొనత గివదానిని. త వబుద్ధి చే 'తెలిసికొనును, ఈకారణముచే. మందుడు 

మొదల గువారివలన పుట్టిన వారు తల్లిదం[డులతో సమాన మెనరూపముక లవారుగ నుం 

డుట లేదు. ఇట్టి అభి పాము ఉన్నచో (పతిజ్ఞాహోని అనెడిదోషమా కలుగును ఎందు 

వలనవనగా _' ఇం[దియములున్న చో ఆత్మ తెలిసినవాడుగను ఇంద్రియములు లేనిచో 
ర 

తెలియని వాడును నుండవలనీయుండును. ఇటు తెలియుట తెలియక పోవుట అను 
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శిండున సంభ వించినచో ఆక్క సవికారముగ నుండవల యును, ఆత్మ చక్షు రాడీం ది 

యముల చే విషయములను ెలినికొను నెడల ఇం| దియరహితుడ గు ఆత్మ చత్వంరాద్రీం(ది 

యములు లేని వాడగసట వలన అజ్ఞుడగను. అజ్ఞుడగుటవలన శారణభూతుడుకాక పోవును, 

శారణభూతుడు కాక పోవుటవలన “ఆత్మి ఆర్థరహిక మైన శబ్బముమొ [త మే” యను 

వాక్యమా అర్థరహితముగ నుండును, ఇట్లు భరద్వాజుడు చెప్పెను, 

వమ! ఆలేయ ఉవాచ-పుర స్తాదేతత్. (వతిజ్ఞాతం య స్త్వం 

జవన్నృక్. శరీ రేణాభినంబధ్నా తీతి; యస్మ్ఫాత్తు నముదాయవ /భవఃనన్ 

స్ో వం వః ళు వ్ర ళీ గర్భో మనుష్యువిగ యా జాయ సే, మనుబ్య్యో మనుష్య(వ భవ ఇళ్యు 

చ్య తె, తద్భత్యామః 1281 

sil ఆ తేయుడు ఇట్లు చెప్పెను, ఎట్టన గా___స త్తే వము ఆత్మను స్పర్శయు క్ర 

శరీరముతోకూర్నునని వూర్వమునందు చెప్పబడినది, గర్భము. సముదాయమువలన 

ఏర్పడి మనుష్యువిగవహముగ ఎట్లుపుట్టునదియు మనుష్యుడు మనుష్యునివలన ఎట్లు 
జనించునదియు చెప్పబడు మన్నది. 

మూ! భూతానాం చతుర్విధా యోనిర్భవతి _ జరాయ్యణ్ణ 

"సేగదోద్భిదః! తాసాం ఖలు చతనృణామపి యోనీనా మేకై జా యోని 

ర వరినంఖ్యేయభేదా భవతి భూ తానామాకృతి వి శేపాపరిసు భ్యేయ 

త్యాత్ | తత్ర జ గాయుజా నామణ్ణజా నాం చ (పాణినా మేతే గర్భక రా 

భావా యాం యాం యోనిమావద్య స్తే త వ్యాం తస్యాం యోనా 

త థాతథామూపా భవన్తి; తద్యథా- క నకర జత తామ్మత పుసీన కాన్యా 

సిచ్యమానాని తేషు తేషు మధభూచ్చిష్టవి గ మేషం, "తే యదా మను 

మ్యబమ్బుమా- పద్య శే తదా మనుష్యప్మగ “కణ జాయ స్తే, త స్మాత్స 

ము దాయాత్మక ః నన్ గర్భో మనుమ్యవి గ హేణ జాయ సే, మనుష్యో 

మనుష్య వభవ ఇత్యుచ్య తె, తద్యోనిత్యాత్. 1241 
ఆ॥ భూరఠములయొక్క_ జా తులు... జరాయుజమాల్కు ఆండజములు, స్వేదజ 

ములు క 'ద్భిదములు ఆని నాలుగువిధములుగ నుండును. భూతములయొక్క_ ఆకృతి 
విశేషములు ఆపరిసం ఖ్యేయములుగనుం శుటవల వ ఈ నాలుగువిధ ము_లెనజాతులలో 

(పతిజాతియు అపరిసం ఘ్యేయము?గ నుండును. గర్భకరములగు భావములు జరాయుజముల 
యొక్క ్యయు ఆండజములయొక్క_యు ఏయేయోానిని పొందునా ఆయాయోని యందు 
ఆయారూపములుకలవిగ నగును, ఎటులననగా_.బం గారము వెండి రాగి తేగకము 

సీసము వీనినిక్షరిగించి ఆయా మెన పుబెమ్మలయంనా పోశినచో ఆయారాపములుకల విగ 

నగునట్టు గర్భశ రములగు భావమాలు ఆయామాపములుకలవిగ నసను, అఆభావములం 
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మనుప్యబింబము నుపొందినప్పుడు మనుప్యవి| ౫“ వామాగ పుట్టును. అందువలన గర్భము 

సమాదాయాత్ముక్యమై  మనుష్యువిగవామగ పుట్టును. మనుష్యునినుండి పుట్టుటవలన 

మనుష్యుడు మనుష్యు[ పభవుడని చెప్పబడుచున్నాడు, 

ల్ న ం 
మూ యచి ఏకం యది చ మనుప్యో మనుష్య (పభనః 

5 న ౨ జు 8 వితచన : 2 నే కస్మాన్న జడాదిభ్యో జాతాః వితృనదృశరూపా భవ స్తితి త! చ్య 
ee] అ జో అ జ ME శి జౌ ఆ--యన్య యస్య హ్యాజ్ణ"వయవన్య శ్రీ శ్రే వీజభాగ ఉవతవో భవ 

తన్య తస్యా జ్ఞానయవన్య వికృతిరువజాయ లే, నోవజాయ తే చానువ 

తాపాత్, తస్నాదుభ యోప పృత్తిరవ్య త్ర; సర్వన్య చాత్గ్శజాసీన్ది)యా 

అట జ్ య 
ణే, తేపాం భావాభెావ పాతుచ్చైవం, తస్నాన్నైకా_నతో జడాదిభ్యో 

| చె 

2 రై జ ‘ ఖ్ జాతెః వితృనదృశ రూపా భవ స్తి | బెల్! 

ఆ మనుష్యుడు మనుష్య (పభవుడైన చో మందుడు మొవలగు వారివలన పుట్టు వారు 

అట్టి తల్లిదం్యడులతో సమౌన్నమెనవారుగ ఎందువఉడండరో ఆవిషయమె చెప్పబడు 

చున్నది వీజమునందు ఏమే ౨వయవనమానక సం ఎంధించిన వీజభా శయ దూషింపబడునో 

ఆయా అవయవమునకు వ్ఫితి కలుగును. వీజభాగ ము దూషింపబడనిచో వికృతి కలు 

గదు, అందువలన గెండువిధములుగను సంభ వింపవచ్చును, ఇం[దియములు ఆక్మవలన 

ఫుట్టును, ఇం(దియములు కలుగుటకు గాని కలుగ కుండుటకు గాని తనయొక్క పూర్వ 

జన్మ కృత కర్మ శారణముగ నుండును, అందువలన మందుడు 'మొదలగువారివలన పుట్టు 
కు 2 

వారు ఆట్రి తిల్లిదండులతో సమాన మెనవారుగ నుండవలయున నెడి నియమము లేదు, 

మూ! న చాత సక్సిన్ది) యెమ్వసత్సు వా భవత్య్వేజ్ఞః; న 

హ్యనత్త(ః క దాచిదాత్మా; సత్త్వవి శేపా చ్చోవలభ్య తే జ్ఞూనవి శేష 

ఇతి lat 

wil ఇం! దియము లం ఉన్నను లకన్నను అత్మ తెలిసినవాదుగ నీ యుండును, 

ఆత్మ ఒళానొకష్పుడును సత్త్వరహితుడుగ నుండదు, కావున సత్త్వవి శేషమువలన 

జ్ఞానవి శేషము కలుగును, 

మూ! న క _రరిన్టి) మాభా వావ్మా-ర్యజ్ఞానం (వవర్తతే |! య్హెః 

క్రియా వర్తతే యా తుసావినా తైర్నవ_రతే | జానన్నపి మృదోఒ 

భావాత్కుమృకృన్న (ప్రవర్త కే! శూయతాం. చేదమధ్యాత్మ 

మార్మజ్ఞానబలం మహత్. || ఇన్టి /యాణి చ సంకమ్య మనః సం 

గృహ్య చజ్వాలమ్ | (ప్రవిశ్యాధ్యాత్ళ మాత్నజ్ఞః స్వే క్ష వర్యవ 

స్థితః! సర్వత్ర విహితేజ్ఞానః నర్వభా వాన్ పరీత తే | గృహ్మీమ్య చేద 
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వరం భర ద్యాజ! వినిర్హ్ణయమ్!॥ నిన్న శ్రెద్ద]య వానే స్పష్ట ను_వ్తఃన్వవ 
నాన్ యదా! వివయాన్ సుఖదుఃఖే చ వేత్తి "నా 
స్ఫతెః il ఆళ్ళిక్ట కానాద్భ లే చె సాక్షం జ్ఞానం కించిన్న వ 5 తే స హ్యేకో 

వ ర్తే భావో ర రే నావ్య హూతకః | | తస్మాజ్ జ్ఞః వః కృకిశ్చాళ్ళా 

ద్భషా కారణమేవ చ | నర్వ మరబ్ళర దాడి, |. నె్షీ తం జహొ నంశ 

యమ్ !82£॥ 

అ! ఇం(ద్రియము లు లేవన్న చో క గవ కార్య జ్ఞానము కలుగదు. ఏభావముల చే 

వీ క్రియ ప పరవ ర్తి రించునో ఆభావములు చేనియెడల ఆ(కయ ప)వర్శి రీ ౦హపదు, కుమ్మ రివాడ్లు 

శెలినియున్న ను మట్టి జేనిచో కండలను చేయజాలడు, ఆత్మ సంబంధ మెనట్టియు 

గొప్పడె న నట్టియు ఆక్మజ్ఞ జానబలమును వినుము, - ఇం|దియమయులను విపయములనండ మర 

వించి చంచల మైనమున సత అరికట్ల ఆత్మ యందు( ప వేశించి గ 0. 

నట్రియు స్త్రీమిక మైనజ్ఞాన నముకలిగినట్టియు అక్మజ్ఞుడు సమ _స్థభావరు లును తెలిసికా 
చున్నాడు. మరియొక నిర్ణయమును 1 వినుము. ఇం(ద్రియములు వాక్రో | యొక 

వ్యాపారము శేన్సి వాడై ని(దించుచున్న ను స్వప్న ౫తీమ్ములె వవిషయముల ను సుఖభుఃఖ 

ములను తేలిసీకొనుచున్నాడు. అందువలన అత్మ తెలినీన వాడు? నుండును, ఆ శ్యజ్ఞానము 

లేని జే ఎట్టిజ్ఞానమును కలుగ నేరదు. ఏభావమెనను కారణము లేకుండ గాని కర్త 
తేకుండగ గాని పవర్తి పదు. ఆందువలవ అత్మ తెలినినవాడనియు 1 పరక కృతియనియు 

ద9ష్రయనియు కారణభూతుడనియు నిర్గ యింపబడినది. అందువలన ఓభరద్వాజా డా! 
సీస రళయమును విడి చిపెట్టుము, 

ఆ ధ్యాయ నంగ హాము, 

నమూ॥ హేతుర్షర్భన్వ నిరత వృష్దా జన్మని చ్రైవయః! పున 

రర్థసువుతి ర్యా చ భక ద్యాజవుతిశ్చ యా | (వలిజ్ఞా (వతి ఎంధశ్చ విశద 

శ్వాశ్నినిర్భ యః॥ గ ర్భావ్యకా _న్తిముద్దిశ్య బుద్తీకాం తల్ (వ కాశితమ్ | 
ఇత త్యాగ్ని వేశకృ'కే త్ర సే) రక ప్రతిసంస్క శే సిద్ధిస్థానే నే ఖ్యుకా 

గ రాన కాగ్తి ని శారీఠం నావు తృతీయో2ఒధ్యాయ 

ఆ॥ ఈఖుడ్డే ౯ గ ర్భావ కాంతి లారీరా ధ్యాయమానంద సరత ఏర్పడుటకు 
కారణము వృద్ధినాంద్రుటివశారణము, పుట్టుటక కారణము, ఆ తేయునియొక్క_ మతము, 
భర ద్వాజునియుక్కమతము, (పలిజ్ఞా, ౩ పతి వే ఫము, పరిపూర్ణ మొన ఆళ్ళ నిర్ణయము ఇవి 
చెప్పబడినవి. 

ఇవ్వి ధంబున్క, (శీపాదోప నామక కృష్ణమా ర్తి రి జ. పణీకం బైన చరకదీపీక య సెడీ 
చరెక సంహీ తా వ్యాఖ్యా నమానందు ఖుడ్జీశాగర్నాన కా స నిశారీర మనెడు 

తృతీయా ధ్యాయము సమా ప్టము. 

బాలీ" 
మూకల వాటనారకన తాట తగెంాలయదాా తాకాల వతం న నా 



చతుర్దాధ్యాయవుం, న్ 

MEE: TUR 

మూ! అథాలో మహతీం గర్భావకా) న్తిం శారీరకం వ్యాఖ్యా 

స్యామః 11 
ఆ|| పిమ్మట మహతీగ ర్భావ(కాంతిశారీగమును చెప్పబోవుచు న్నా ము, 

మూ! ఇతి హా స్నాహ భగవానా త్రయః | ప|| 

ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయాడు చెప్పెను, 

మూ! యతేశ్చ గర్భుః నంభానతి, యస్మింశ్చ గ ర్భృనంజ్ఞా, యద్ 

కారశ్చ గర్య్భో,యథావానాపూ ర్వ్యాఒభినిర్వ ర్త లె కుమె,యక్నాన్య 

చతుః రా నవతి బా g 
నృద్ధి హేతుః, యత శ్చాన్యాజన్ఫృ భవతి, యతెశ్చ జాయమాన కః 

కుక వినాశం (పావ్నోతి, యతేశ్చ కా ర్మ్యెనావినశ్యన్వికృతిమా- 

వద్య లే, తదనువ్యాఖ్యాస్యామః 8! 

అ గర్భము జీనివలన కలుగును * దేనికీ గర్భమ నెడిపంజ్ఞ కలుగును ? గర్భము 

వేనియిక్కు_ స్వరూపము * గర్భము కుక్షియందు ఏ క్రమముగ ఏర్పడును! గర్భము 

ఎట్టువృద్ధినొందును॥ గర్భము ఏర్పడకండుటకు శారణ మేమి? వతీయందు గర్భము 

ఎందువలన వినాశమునొందును? ఎందువలన గర్భము ఫూ ర్రైగ నశింపక విక్భతినొందునుక 

ఈవిషయములన్ని టిని చెప్పుచున్నాము, 

మూ! మాతృతః పితృత అళ్నితః సాత్మ్యతో రసతః సత్తిత 

ఇ ల్యే తేభ్యో భా వేభ్యః సముది తేభ్యో గర్భుకి సంభవతి | తన్య యే 

యే=వయవా యతో యతః నంభవతః నంభవ సన్తి ఆాన్విభజ్య 

మాతృజాదీనవయవాన్ పృథక్సథగు_క్రమణే 141 

అ॥ తల్లీ తం(డి ఆత్మ సాత్మ్య్య సేవనరసము సత్త్వము అనునీ భావములయొక్క_ 

సముదాయమువలన గర్భము ఏర్పడును, అట్రిగర్భము నకు తల్లి మొదలగు వానివలన ఏయే 

అవయవములు కలుగునో వానిని (ప్ర క్యేకముగ వివరించి ఇదివరలో ఇెప్పితిమి. 

మూ॥ శ కళోణితజీవసం యోగే తు ఖలు కుక్షిగలే గర్భ 

భవతి ॥5॥ 

అ॥ కుతీనిపొందిన కుకము శోణిితము జీవము వీనియొక్క_ సంయోగము 

1 

నం 
2 
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మూ! గర్మన్తు ఖల్య_ సరిత వాయ్యగ్నీ తోయభూమినిగార 'కేత్ర 
సా 

వ్ శో iy PA 8 రు లా జే వమన మొన యుక్వ్యా వజ్వామహాఘాత వికార సము 

దాయాళ్శికో గర్భ శ్చేతనాధాశ్వధిస్టాన భూత న హాస వో 

భాతురు_క్షః 16॥ 
అ గగ బ్రమ ఆకాశము పాయువు ఆగ్ని జలము భూమీ వీని యొక్క స్వరూ 

సముగ నుండి వైతన్యము నకు ఆధ్ హైనముగ నుండును, అందువలన పంచమచోిభూతి సము 
దాయాత్మకముగను చే చేశ్రనాధాతువునకు అధిషహైనభూతేముగ ను నుండును, ఆ చేతనా 

_ ధాతువు గగ్భమునప్ ఆరవ ధాతువ్రుగనుండును,. 

మూ! యభా ఆ కగానుపూ ర్వా? 2-భినిర (ర రత కుకు తదనువ్యా 

ఖస్వన్యామః---గ ల పురాణే 5జసి సజ వానిచే పున లెద్దన్నా కాం 

గ్ర యమవ్యావన్న యోనిః త్లోడత్ర ౫ ర్భాశర యామృతుముతీ ౩ మాచత్మై 3 యా 

తయా సహా తభఖాభూతయా యదా పుమాన వ్యావన్న వీజో మి శ్రీ) 

భావం గచ్చతి, తదా తన న్ హర్ష వోదీరితః వరః శరీరా తాళ్ళ 

శు క్రభూతో 2-డై "దడ్ష" త్చెంభవతి [| నతభథా హార రభూ తెనాళ్ళనోదీ? 

త శ్చాధివ్యీతశ్చ “నీజకాపో థాతుః పురువశరీ రాదభినినివ్నః వ్ "లేన 

వఫా గ ర్భాశయమను[వవిష్య్యార్హ ర వేనాఫిన: నర్ష మేతి 171 
ఆ॥ గర్భము క క్షీ యందు పీ క్రమము? ఏర్పడునో దానిని వెప్తాదమున్నాము 

(పాతి ర్త గ్రహము పోయి (కొ త్రఆ గవముఏర్పడినట్టియు సద్ధస్నా సము. చేవినట్టియు ప పరి 
కుద్ద ములం* నున్న మయోనియు కోేక్రిత యును గ ర్యాశయమును కలిగినట్టి యు శ్రీ బుంశు 
మతియనబడును. ఆకత్షి సీ ట్టి స్తతో పకకుద్ధ ముగ నున్న శుక్ర ముగల పురుషుడు ఎపూడం 

వంయాగ్మమ్సు నొందునో అప్పును ఆటి ట్ర పురుషునియొక ్క__ సంతోషముచే | “జీ-రేపిం పబడి 

నట్టియు సారభూత మెనట్రి యు శరీర ధాతు స్వ కూప మె నట్టి యు శుక్రము పతి ఉవయవ 
తునుండియు సంభవించు. అట్టుసంభ వించి టియు సంతోపముతోకుడిన ఆక్క చే 

(పే శేపింపబడి నట్టియు అట్రిఆక్ర కృ చేశఆధిప్టింపబడినట్టియు వీజకూప ప్యమెనట్రియుఘ్యక కను 

ఫురుషశ రీరమునుండి బయలం'వెడలి ఉచిత మైన మౌర్షముద్వారా గ ర్భాశయమునందు 
[పవేశ?ించి ఆ ఆ ర్రవముతో నసంయోగయునొోంచదును, 

మూ]! తత పూర్వం చేతనాధాతుః న _క్లకరణో గుణ|గ హొ 
దై 

శరాయ [వవ ద్ర రతి | సి కా కారణం సిమి త్రవుతురం కరా 

మస్తా జే శ్ య్యా దొతా జా ద్ భల బ్బహ్మో విశ రక ర్మా నిశ (యావః 

పు* పష 8 వ)ఫ వో ౭౬వ్య యో నిత్యగుణి గహ ణం నభాననున్య క కం 

చ యు ష్ణ పుద్దల శ్చేత నావాన్యిభుక వళ్ళ లా ల్లా చేస్ట్రి మాళ్మా వా స్ప 
be, ba 
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రాళ్ళా చేతి! న గుణోపాదానశకాలే2_ న్హరిక్షం పూర్వతర మ న్వేభ్యో 
స వి . క్ష 

గుణేభ్య ఉపాద_ జ్ఞ; యథా (వళ యాత్యయే సిసృృతుర్భూ తాన్వమర 

భూత 8 నత్ఫోోపాదానః పూర్వతర మా కాశం సృజతి తతః [క మెణ 

ళ్ ఫాం నప | 0* జ ఒడ అం ౨ వ్య కృతర గుణాస్ధ తూన్యాయాందీంశ్చతేంర 8; తథా చేహ గహ ణేఒవి 

[వవర్తమానః పూర్వతం మూాకాశి మేవోపాద ఫ్రై, తత్ర; (5 మెణవ్వ కృ 

తరగుణాస్థాతూన్యా మ్య్యూ వంశ్చతుర:, నర్వమపి తు ఖ ల్యేతద్దుణో పా 

దానమణునా కాలేన భవతి 1౯|| 

అ॥ ఆట్టిసుకం కోశిత సంయోగ మునంసు సత్త్వ ముతోకూడిన చేతనా ధాతువు 

భూత మలయొక్క గుణమును (గహించుటకొరక్ర ముందుగ పవ రీ ంచును. అటి చేత నా 
న వో 

ధాతువు _ హేతు శారణము, నిమిత్తము అక్షరము, కర్త, మన్గ, వేదిక, పోద్ధ, 
(దస్ట- ధాత, (బవ్మా, విశ్వకర్మ, విళశరూ పుడు, పురుషుడు, (పభ వుడు, అవ్య యుడు, 

డో ఠం 

నిత్యుడు, గుణ్రి (గవహాణమ్యు (పధానము, అవ్య కమ్ము జీవుడు, జ్ఞుడు, పుద్దలుడు, 

చేతనావంతుడు, విభుడు, భూ తాత్మ, ఇం(దియాత్మ్మ, అంత రాత్మ ఆని చెప్పబడును. 
ల 

ఆచేక నాధాతువు ధూత్రములను[౫ పహీంచము కొలమునందు ఇత్రక భూత్రములకం కుముందుగ 
ఆకాశమును గపీంచు కు. (పళ యాంతే మునంచు భూతములను సృష్టి ంపదలచినట్టియు 

స్పర్థముతోకూడినట్టియు చేత నా ధాతువు ముందుగ ఆకాళమును సృష్టించి పిమ్మట 
(క మముగ వ్య క్రతేరము లైన గుణ ములుక లిగినట్టి వాయువు మొదలగు నాలుగుభూతము 

లను ఎట్టుస్ఫక్టించునో అటులనే దేవాముకుగహీంచుటకు _పవర్తించినడై ముందుగ 

ఆకాశము నే (గ మాంచి పిమ్మట (కమముగ వ్య క్రతరమ్ములైన స్తణ ములుకల వాయువు 

మొదలగు నాలుగుభూ త్రములను(గ సీం చును. ఈ(గహించుటంత యు పూమ్మ కాలము 
లోనే జరుగును. 

న గ న వ్ న్ ఠం ఇ వ మూ! న సర్యగుణవాన్ గర్భుత్యమావన్నః (సథ మే మూసి 
ఇ న ం ద . ర సంమూ-ర్భితేః నర్వ ధాణుక లసీకృత ః ఖేటభూతో భవత్యవ్య_కృవి ౫ హః 

సదసద్భూ తాడ్ట్'వయవః || ద్వితీయ మాసి భన; నంపద్య లే __విజ్ణః 
వి 

జ! శ ర ం ర్స్ 5 pay rf ఎశ్యర్చుదం వ్యా తత విణ్ణః పురువః, (ప్ర) సెక అర్భ్బుదం నపుంస 
కమ్ 11]॥ 

అసమ స్తగుఇ ములతోకూడిన ఆచేత నా ధాతువుగ రృత్వమునుపొందిన దై మొదటి 
మౌొసమునందు సంమూర్శ్చితే ముగ ను సర్వ ధాతువుల చే కలుపుముగ చేయబడినదిగను 

ళ్ళ త్య క | ళ్ శ్రీజ శ్లేష్మ పుముద్ద వ లెనుండునదిగను అవ్య క్ర మెన వీ వాముక లదిగను ఉన్న ట్రియు లేనట్టి 

యుఅంగపత్యంగ ములుక అదిగను నుండును, రెండవమౌ సమునందు ముద్దవ లెగాని ే శి 
వలెనాని ఆర్బుదమువ లె గాని ఘనీ భావముసొందును. ముద్దవ లెనున్న చో పురుషుడును, 
చేశివ లెనున్న చో స్ర్రీయాను, అర్బుదమువ లెనున్నచో నఫుంసవ నును పుట్టును. 



బిన్ ల చరకనంహిత 

మూ! తృతీయే మాసి న ర్వేస్ట్రి యాణి న ర్యాజ్లౌనయవాశ్ళ 

యోగవ ద్యేనాభినిర్వ కనే | తత్రాన్య శేచిజావయవా మాతృజాదీ 

నవయవాన్విభజ్య పూర్యముక్రా యథావత్ , మహాభూతవికార 

(వవిభాగన త్యిదాసీమన్య 'తాంశ్చెవాజ్షావయవాన్ కాంచ్చిన్చర్యా 

యా _న లణావ రాంశ్చానువాఖ్యాస్యామః ; మాతృజాద యోజఒవ్యన్య 

మహోభూతవి కారా వవ, త తా౮స్యా కా శాత్మృకం---శ బ్దః (శోతం లా 

ఘనం సౌత్న్యుం వి వేకశ్చ; వాయ్యాత్నక ౦ -- స్పర్శః స్పర్శనం 

గా = య న్ ర న రౌత్మ్మ్య్యం (మరణం ధాతున్ర్యూహానం చేస్టాశ్చ శారర్య: ; అగ్న్యాళ్ళ 

Ww ర ఇ వ. . హ్ క ౧.మూవం దర్శనం (ర కాళ: వకిరొప్ట్యం చ; అబాత్శకం రసో 

wen జ్ 6 © ME క షి రననం ఎశ_త్యేం మార్లవం స్నృహాః శేదశ్చ; వృథివ్యాత్మకం ల గన 

ఘం ణం గౌరవం సరం మూ ర్తిశ్చ Be) 
యా 

ఆఅ[ మాడవమా'సమునందు సమ_స్టేందిియములును సమ _స్టములె న అంగు పత్యం 

ములును ఒక్క మారుగ ఏర్చడునుః తల్లి "మొద అగు వారివల వక లుగు అవయవములను విభ 

జించి శెప్పినప్పుడు కొన్నిఅంగ|పత్యంగములు చెప్ప బడినవి. ఇప్పుడు మహాభూత వికార 

విభాగముననుసరించి ఆఅంగ_పక్యేంగ ములలో కొన్నిటిని ప ర్యాయ పద ములతోడను 

ఇతరములైన అంగ _పకే్యేంగ ములను చెప్ఫుచున్నాము. త్రల్లి మొదలగు వారివలనక లుగుఅంగ 

(పత్యంగములువూడ మహాభూతములుగ చే యుండును, శబ్దము శో (కేం ద్రియము 

లఘుత్వేము సూశ్మత్యము విధ జించుట ఇవి అశాళాత్మక ములుగ నుండును, స్పర్శము 

త్వోగిం్యదియము రూత్షత్రము |పేరణాయు ధాతువుల నుసరిగనుంచుట శరీరసంబంధథమగు 

సర్వ చేష్ట లు ఇవి వాయ్యాత్మ క ములుగ నుండును. రూపము చవురిం దియము శాంతి 

పక మగుట ఉాస్ణ్వము ఇవిఆ గ్నా్యాత్మ క ములుగ నుండును.రసము రస నేం దియముశీత్ ము 
ha 

మృదుత్వము స్నేహము శ్లేదము ఇవి అభాత్మికములుగ నుండును, గంధము ఘా ణేం 

దొొయము గురుత్వము సైర్యము కఠినత్వము ఇవి పృథి వ్యాత్మకములుగ నుండును. 

మూ! వవమయం లోకనంమతః పురుషః యావనో హి లోశే 

భానవి సపాః, తావన్తః పురుషే; యావ న్హః పురుషే తావనో 
4 ద అగ లోకే ఇతి బుథానై్యవం దృష్టంమిచ్చన్తి 114 

ఆ॥ ఇట్లు పురుషుడు లోక ముతోతుల్య మెన వాడు? నుండును. లోకమునం 
దున్న భొవవిశేవములన్ని యు పురువునియందును ఈ ండును, పురుషునియందువ్న భావ 

విశేషములన్ని యు లోకమునం దుండును. అందువలన పండితులు సువిధ ముగ చెప్పు 

చున్నారు, 



శారీర స్థానము, ఫ్ శ్రి 

మూ! ఏవవముసే గన )యూణ్యక్లావయ వాళ్ళ యాగవ ద్యేనాఖి 

నిర్భర రే, అన్య తే శేసస్ట భావేభ్యో యె౭న న్య జాతేస్మో_త్త త్రర కాలం 

జాయ సె; గద్యథదన్తా వ్యష్ఞనాని వ్య కీ భావః, తథాయుక్తాని చావ 

రాణి, వపా (వకృృతిః; వికృతిః పువరతో "2. ఒఒన్య థా | స_న్సిఖల్వస్కిన్ 

గి కెచిచ్చ సితే శ్ భవా నస్తి నో శిచిత్ | తః స్ట య 

ఏవాజ్షావయవాః సంక తే వన, స్త్రీ లిజ్ఞం పురుపలిజ్ఞం నపుంసక 

లీజ్ఞం వౌ ఓ భతి) త తః త్రుపుకవయాశ్యే వై వ ేవీకా భెవాః (వ 

ధాన నం్యశయా [గుణనం శయాతశ్చ, తేపాం యతో భూయ స్తం 

తతో౭వ్యతం శావః।! రద్యఖా-నై బ్యం భీరుత్వమ్మువై శారద్యమవనస్థాన 
మధ్ గసరుత్వమళంహాన నం ఎల థిల్యం వార్ష వం త థాయుకాసి మాప 

రాణి శ్రీ (ప్రీక ౦'ణి అతో వివరీతానీ పురుషక రాణి, ఉభయభాగావ 
యవా నపుంసక. కరాణి 1151 

ఆ॥ జనించిన పిదప (కమముగకలుగు భావములుగాక ఇం దియములుళు అంగ 

(పత్యంగములును గర్భమునకు ఒకమారు చే ఏర్పడును. దంతములు మిసములు 

కము ఆర్హవమాు మొదలగు భావములు గ ర్భమునక్షు జనించినపిదప వ్య క్రములగును. 

ఇట్లు కలుగుట (ప్రక్ళతిగ నుండును, దీనికి భిన్నముగకలుగుట వికృతిన నుండును. 

గర్భమునం దలి ఛా వములలో కొన్ని నిత్యమూ లుగను కొన్ని అని త్య ముల గినునుండును. 

వానిలో నిత్యే ములెన సీ అంగ్యపత్యింగ ములు గలవో అవియే స్తన మీణములను గాని 

పురుషలతణములను గాని నపుంసక లశ్న్ఇములనుగాని తెలియజేయును. స్ర్రేపురుష 

సంబంధమగు విశేష. భావములు ఆత వలనను పంచభూత్రములవలనను కలుగును అట్లు 

కలుగు ఖావములలో ఏభావము అధిక్రముగ నుండునో వాని ననుసరించి ప్రీ గాని ఫుకు 

షుడు గాని నప్రుంసకుడుగాని జనించును. ఎెట్టనగా లు ధీరత్వము లేకపోవుట, ఫీకు 

త్వమ్బు మోవాము, _స్తీమిత ము లేకండుట, అధో భాగమునందు గురుతే్భము, దృఢతే్యేము 

తేకుండుట్క శ+థిలత్వ్యము, మృదుత్వేము ఈ భావములవలనను ఇట్టి ఇతర భావములవలనను 

క్స్ జో (స్త్రీ జనించును, త్రి కలిగించు భొవనులకు వ్యతి రేక ములైన ఛావములవలన పురు 

షుడు జనించును. జనించుటకను పుకుషుడు జనిం చుటకును కారణాములగు భావ 
స 

ములు క లియుటవలన నపుంసకుడు జనించును, 

నమా న్య యత్కా-ల మే వెన్ట్రోయాణి నంతిష్టస్తె సిం తళత్కాల 

మేవాన్య చేతసి వేదనా నిబన్టం (వాన్నోటి, తస్మా త త్రదా (వభృతి 
గర్భః స్పన్ల లే (పార్థయ తే చ, త శ్రైహృదయవమాచత. సే న. వృస్దాః | 

మాతృజం చాన్య హృదయం మాతృహృద యె నాభి సం బద్ధం భవతి 



2514 చరకసనంహిొత, 

రనవాటారల్! నంవాహీనీఖిః తేనా. _త్రయోస్తాభిర్భ క్కి క నంవవ్య తే | 

ఇవ కారణమవేశుమాగా నె చై కహృదయస్ను విమూానితం గర్భ 

మిద వ స్తి కర్తుం, విమాననే హ్యాన్య దృ ఎక్యే తె వ వినాశో వికృతిరాం, 

నమన యోగవేమూ హీ మాకా తదా గ శ్రేయ శషంచిదాే న్దేషం, 
తనా (యపహా తొభి" §? ౫ ర్భిణేం విజే సణోవచర చస్తే కుశలా? ॥16॥ 

ell ఆన కళ్ళు మునకు ఐఎప్టుసు ఇం(దియములు ఏర్పడునో అప్ప; డే మనస్సునందు 

ను టదుఃఖాను బంధము కలుగును. అందువలన ఆప్పటినుండి గర్భము కదలుమండును, 

మరియు ఆయాసిషయములను కోరుచుండును. దానిని చొ దై కవాదయమని చెప్పు 

చున్నారు. తల్లి కలన జనించిక గర్భముయొక గా హృద యము తల్చి యొక్క హృదయ 

నతో కసవాహకములను నాడుల చే కట్టబడియుండును. అందువలన తేల్లికిని గర్భము 

నకును నాడులద్వారా కోరికలు కలుగు చుండును అందువలన సే గర్భిణీ స్త్రీ యొక్క 

కోరికలను తీరస్క_రిం దచుటకు అంగీక రింపరు. తీరస్క_రించినచో గర్భమునట్ 1 వినాశము 

వికృతిగాని కలుగును.  కొన్నివిషయముల యందు తల్లి గర్భముతో సమౌాను లె న మోగ 
శేనుములు హఅనిగ నుండును, కాఫవువ గర్భిణీ స్త్రీ ఫ్ స్ట్ ఇష్ట స్ట ము లై నట్టి యు హీత్రములెస 

టియు ఊపబచారములను త్రప్పక చేయవలయు వ 

మూ తస్యా గ ర్భావ _కన్వైహృదయన్య చ వజ్ఞానార్థ౦ లిజ్షాసి 

సనమాసేనోవ చేత మః; ఉవచారసాధనం హ్యూన జానే, బానం చ స్ట స క్షుర క్ష 
లజ్జ; త న్నాదిజ్టో లిజ్లొవ దేశః | ఆ_ర్హవాదర్శన వమాళ్య నం|నవణమన 

న్నాశిలావశ్ఫేర్షి5 రోచకోజన్లు కామతా చ = సురా [శే ద్రాప్రణయ 

నం చో వావ చేషం భా వేసు గురుగా త్రిత్వం చతుబో ర రాని? _సనయోా 

_స్థన్య మోష్ట యోః _సృనమణ్ఞుల యోశ్చ కార క్ష్భమశ్యర్థం శ్వయథభుః 

'పాదయోాడి ేమల్లోమ రాజ్యుద్ద మా యోస్యా క్చాటాలత్వమిలి గే 

వర్యాగ తే రూపాణి భవన్తి | :7॥ 

అ|| గర్భమునొందిని స్రీకిని థై 3 పనా దయమునకునుక్షలుగు లతణముల ను తెలియు 

నిమి త్రము సం'్షేపముగ చెక్ళోచునాగి మో క్షానమువలన ఊపచబార యులను వేయుటప 

వీలుగ ను-డుతు. లక్ష ణములవలవ జ్ఞానము కలుగును. అందువలన లక్షణములను చెప్ప 

వలసియున్నది, ఆ ర్హవముకనబడపండుట, నోటనీరు కారుట్క ఆన్న మునం దిచ్చ లేవం 

డుట్క వాంతి, ఆకోచకము, విశేషించి పులుపును కోరుట, ఉత్క్భృస్ట్రములైనట్టియు 
నింద్య ములె నట్టియు భావములయందు ఇచ్చక లుగనుట, శదీక ము బరువుగ నుండుట, నేత 

ములు వాడుట, _స్తనములయందు _స్పన్యము ఏర్పడుట, "పదవులయందును _స్టనమండలము 

లయందును మిక్కి_లి నలుపు ఏర్పడుట, పౌదములయందు కొద్దిగవాపుజనిం చుట, రోము 
పంక్తి ఏర్పడుట, యోని వి _స్టరించుట, ఈలక్న్ణాములు గర ర్భ మేర్చడనవిదప కలుగును, 



శారీర స్థానము లిప్ 

మూ! సా యద్యది చె _త్తీ తేదవె సద ద్యాదన్య త గర్భోవఘాత 

కు గ వచ జె వ యాం వి ణి _ a అనరాదా క్ రభ ట్టి భె భా | గర్భ్భావఘాతకరా స్తి (మే ఛావాః | తద్యా వా 

సర్భమతి గురూవ్ల తీళ్షం దారుణాశ్చ చేస్టాః, ఇమా ళ్చాన్యానువది 
బక్ న , న్గస్తి నృద్రాః-బేవతారథ్న్ 2_నుచరవరిరత ణారం న రకాని వాసాంపీ య థి ఐం 

బిభ్ళ యూన్న వమువకరాణి చాద్యాన్యభ్యవహ లేన్న యానమధిగో 
ఎమ్ మ నో వ్ రా న బాన్న మాం౧సమక్నీ యాత్స"కేస్ది య (వలకూలా గ్గ భావాన్ దూర 

క్ి ఈ నర యెద పి కం లే g గ తః పది న్ శ్ర ఇాన్యదపవి కించి_ల్లి) యో విద్యు fit 

ఆ|| గర్భిణీ స్త్రీ వేనినికోరునో వానిని ఇయ్యావలయును, గర్భ ఇనవవిఘాత్ మును 
కలిగించువానిని మొతము ఇయ్య కూడదు. గర్భమున క విఘాతమునుకలిగించు భొవము 
అను చెప్పుచున్నాము. ఆధకమస గురుగుణమును ఉన్న వీర్గమును తీక్ల గుణుయనుక ల 
పదార్థముల నన్నిటిని సేవింపకూడదు. దారుకామెవ చ్చేలను చేకూడదు. ఎ(రని 

వ్యస్తృములను ధరింపకూడదు. అట్టు థగించివచో చేవతలును రాక్షేసులును వారి అశు 
చరులును పీడిం వెదరు, మత్తును కలిగించు పదార్థములను తినకూడదు. వావానములను 
ఎక్క. రాదు, మాంసమును తివకూడను. ఇం( ద్రియములకు _పతికూల మెవ విషయముల 

నన్నిటిని తప్పక వర్షి ంపనల యును, గర్భృమునకు విసూత మును కలిగించు ఇజ్ ఇతర 

భావములు స్త్ర్రంలక తెలియును. వానినికూడ విడిచిపెట్టవలయునా. 

మూ! తీ వాయాం తు ఖలు (పార్థనాయాం కామమహికమ 
WD ౨] ఇద “ ఈ న్ వ్య ఫి పాంచ న వహేతం దద్య్యా_త్పార్థనా వివయనార్థం; (వార్ధనా 

నంభారణాడి వాయుః కుపితో౭_ నః శరీర మనుచరన్ గర సాానద ధ్ వా ఖా స్రాానీ 
మానన్య వినాశం ఎరూవ్యం వా కుర్యాత్ 1109 

యా స్స 
ఆ॥ తీవముగ కోరుచున్న చో అహీతయెన దానినెనను హీత్రమెనవానితోకూడ 

కోరిక చెర వేరునిమి త్త మియ్యవల యును, కోరికను అడ్డగించినచో వాతము (పకో 

పించి శరీరములోపల సంచరించి పొందబడీన గర్భృమునకు నాశనమును గాని వికృతిని 
గాని కలిగించును. 

మూ! చతుశే మాసి స్థిరత్యమావద్య తె గర్భ తస్మా త్తదా 
గర్భిణ గురుగా తత్వ మధికమావద్య లే విశేషేణ ॥ వజ్ష్పామే మాసి 

గర్భన్య మాంనకోణితోవచయో భనత్యధిక మ స్యెభ్యూ మా సెభ్యః; 

తస్మాత్తడా గర్భిణీ శార్శ్యమావద్యతే విశేషేణ! వ్యపే మాసి 
గర్భున్య బలవన్షోవచయో భవత్యధిక మ న్యేభ్యో మా సెభ్యః; తస్మా 

త్త్దా గర్భిణీ బలవర్షహానిమావద్య తే విశేపేణ | న్తమే మాసి 



256 చరక నంహితే, 

గర్భః నర్వభ్యావై రాప్యాయ్య తె, తస్మా త్తదా గర్భిణి నర్వ్యాకానై: 

నై నతేమా ఛవతి ॥?8॥ 

అ! నాలుగవమౌొ సమునందు గర్భము దృథఢత్వమును పొందును, అందువలన 

ఆప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీ అధికమగుశరీక గోర వమును విశేషించి భౌంనుము., ఆయివనవమ్వా 

మునందు ౫ర్భేశవనవ మాంసశోణిత ముల యొక్కవృద్ధి ఇవ రమొౌసకఘులయందుక్షం కొ 
అధికముగ కలుగును, ఆందువలన అప్పుడు నర్ఫిజే స్తీ కృళత్వమును విశేసించి 

పొందును. ఆరవమాసమునందు గర్భయునకు బలమును రము ఇతరమాసఘల మందు 

కం కుఆదిక ముగ వృగ్ధినొందును. అందువలన అప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీ కి బలకును వర్ణ 

మును విశేషించి ఫ్రీటేంచును. ఏడవ్మమౌ సమునందు గర్భము సర్వ ళావములతోద 

వృద్ధినొందును. అందువలన ఆప్పుడు గర్భిణీ స్త్రీ అన్ని విధముల క్భశిం చును, 

వరా! అష్ట్రమె మాసి గర్భశ్చ మాతృితో గర్భుతశ్చ మాతా 

రనవాహినీభిః నంవాహినీభిర్భుహుర్గుహురోజః పరన్పుత ఆదదాశే 

గరస్వాసంపూర్లత్యాత్ , తస్మాత్త తదా గర్భిణి ముహుర్ముహుర్సుడా 

యుకా భవతి ముహుర్భుహుక్చే గ్ల గానా తథా గర్భః, తస్మాత్త తదా 

గర్భన్వ జన్మ వా సవ _క్లిమద్భవతో పదసోజనవ స్థితతాంత్ ; తంవె నమఖి 

నమో హోగప్ల యం 'మానమగేణ్యమ క్యాచకు చే కున లాః॥ తస్మినై షక్ ది 
ర్ట వా 

వసాతి కానే 2.పవీ్ నవమం మానమువాదాయ (వనవ కాలపి త్యాహు 

రాదశ మాన్నా సాత్, వతావాన్కాలః, వె కారిక ముత? వరంకుతూ 

నవస్థానం గల్ న్య 1251 

ui ఎ నిమిదవషొ సము నందు గర్భము సంపూర్లముగ నుండక పోవుటవలన తల్లి 

నుండి గర్భమును, 1 రృ మూ నుండితిల్లి యు రసవావాక ములగ నాడుల చ్యా రా ఓజస్సును 

పర స్పరము మాటిమాటికి గహీంచుచుందురో. అందువలన అప్పుడు గర్భిణీ స్తీ 

ఒకొ్క,_క్క_ ప్పుడు సంతోష ముక అదిగ ఒకొ_క్కు_ పుడు ఉత్సాహము లేనదిగ ను 

నుండును, గర్భముకూడ అటులనే యుండును, ఓజస్సు స్థిగ ముగ నుండక పోవుటవలన 

ఎనిమివవమౌసమునందు గర్భముయొక్క_ పుట్టుక అపత్తుతోవాడియుండును, ఎనిమిదవ 
మాసము ఇట్రిదగుటవలన ఈవిషయమును నర్భిణీ స్తీ వై 9 ఇెప్పహాడదవి బుద్ధిమంతులు 
చెప్పుచున్నారు, ఎని మిదవమౌసముగ డి చితొమ్మిదవమౌసముయొన్క_ "మొదటిరోజు 

మొదలు పడియవమౌ సముయొక్క_ తుదిరోజావరకునుగల కాలము (పళ స్టమెన (పసవ 

శాలము నుండును, పిమ్మట కుక్షియందున్న గర్భము నిక్చృతిగ నుండును. 

మూ! ఏవమనయా౭2-పూ ర్య్వ్యా2-భినిర్య ర్త ర తే కుతూ 126॥ 
ఆ॥ వూర్వము నందు చెప్పబ కిన క్రమమున గర్భము కుక్షియందు ఏర్పడును. 
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మూ! మూ. తాదినాం తు ఖలు గర్భక రాశాం భావానాం 

నంవదస్వథా వృ త్తన్య నౌాష్ట్రవా నాతృతజెెవోవ స్నేహోవ సదా 

కాలవరిణామాత వనంసిచశశ కు || భ్యాం వ ఖా నంసిదై ఏ కుత నృద్ధిం (పావ్నోళతి 

మా తాదీనాం తు ఖలు గర్భక గాణాం భావానాం వ్యావ ర్తి నిమి త్ల 
ళీ మా ra ఆవ్ ఆటో మస్యాజన్గ భనకి॥ యే త్వెన్య కుత్చ నృద్ది పాతునమాఖ్యా తాభావా 

గ్రేపాం. వివర్యయాదుదే వినాశమావద్య తే౭_థవా౭_స్య చిరజాతః 
న్యాత్ 1291 

అ॥ గర్భమును క లిగం-చునట్లి యు తల్లి ముదలుగా ౫ లిగినట్లియు భావముల 

యొక్క సంపత్తువలనను, త ల్గియొక్కు_ ఆహార హెస్ట.వమువల వను, త్రల్లివల నక్షలుగు ఉప 

స్నేవా ఉప స్వేదములవలనను, కాల(క మమువలనను, స్వ భ్ వము వలనను గర్భమా 

కుకీ యందు వృద్ధినొందును, తల్లి "మొదలగపునట్టియు గర్భమును కలిగించునట్టియు భావ 

ములు దుష్ట్రములున నుండుటవలన గర్భము ఏర్పడదు. వక్షీయందు గర్భము వృద్ధినొం 
దుటక హేతువులుగ చెప్పబడిన భావములు విపరీతములుగ నున్నచో గర్భము కుకీ 

యందు వినాశము నొందును. లేదా చిరకాలమునకు జనించును. 

మూ! యతేస్తు కా_క్ల్న్నే్యేనావినశ్యనికృతిమావద్య ల తదను 

వ్యాఖ్యాస్యామః-య దా (స్రీయా దోవ వకోవణో కాన్యా సేవ మానా 

యా దోషాః (పకుసికాః శరీరమువనర్చ_న్తః శోణితగ ర్భాశయావువ 
వద్యే నతు కా-ర్స్న్ట్య్టన శోణిత గ ర్భాశ యా దవయ సన్తి తే 

యం ౫ర్భం లభ తే రీ; యడా గర్భన్య తస్య మాతృజానామవ 
యవానామన్యత మోఒవయవో వికృతిమా వద్య లె వకో౭.థధ వానేశే, 

యన్య యన్య హ్యావయవన్య వీచే వీజభాగో వా దోపాః [వకోవమా 

వద్య న్తే తం తమవయవం వికృతిరావిశతి; యదా హ్యస్యాః శోణతే 

గర్భాశయ బిజ భాగ: (వదోవమావద్య లె, తదా వన్ధ్యాం జనయళి; 
యదా పునరస్యాః నోణ తే గర్భాశయబీజభా గావయవః (వదోవమా 

వద్య లె, తదా పూత వజాం జనయలి; యదా బ్ న్య్యాః న్లోణితే గ గా 

శయ చీజభాగావయవః (ప్రేకరాణాం చ శరీరబీజభాగానామేక దేశః 

(వదోమమావద్య లె, తదా స్హాగ్టకృతిభాయిస్టా మ్యస్త్రయం వారం 

నామ జసయతి; తాం గ్ర వ్యావదమా చే తే 801 
ఆ గర్భము పూర్తిగ నశింపక వికృతినొాందుటక కారణమును వెప్పుచున్నాము. 

దోషములను |పకోపింప చేయునవిగ చప్ప బడిన వానిని సేవించు _స్టీకి దోషములు_పకో 
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పించి శరీరమునందు వ్యాపించిన దై ఆ ర్హవమాను గర్భాళయమునుపొండి నానినిపూ ర్రిగ 

దూషింప చేయని యెడల గర్భము కలుగవచ్చును. అట్టిగర్భ ముయొక మౌతృజములగు 

ఆనయ వములలో ఒకటీ-గాని చాల గాని నికృతినొందును. ఏయీ అవయవము యొక్క 

భీజమునందుగాని బీజభాగమునందు గాని దోషములు (పకోపించునో ఆయాల్రవయవవ్రు 

నికృతినొందును. ఆ_ర్హవమునందలి గర్భాశయమునుక లిగించు పీజు భాగ మంతీ యు 
మిక్కి_లిదూపి.౦పబడినరయోడల వం ధ్యా స్త్రీ యును, కొంత భాగము మిక్కి. లిమాపీ ఎప 
బడినయెడల దుర్గంధ ముకల అవయవము లతోకూడిన యాను, కొంత భాగమును 

లమణజనక మాఅగుబీజభాగ ములలో కొంత భాగమును మిక్కిలిదూపి.పబడినచో 

యొక్క_ ఆశారముక లిగినట్టియు | స్త్రీ లక్షణము చేనట్టియు “వా” యనబడునట్టి క 
యును జనించును, ఎన చప్పుబడినివికృతులు _స్ర్రీవ్యాపళ్తు అనబడును, 

మూ! వవమేవ యదా. పురుషన్య వీజే వీజభాగః (వ్రకోవ 

పద్య శే, తెదా నస్థ్యం జనయతి; యదా పునరన్య వీచే వీ 
శ్రాగావయనః (పదోషమావద్య కే, తదా పూతివ)జాం జనయతి; 

యదా త్వన్య ల్ శే వీజభాగావయవః పురువకరాణాం చ శ రీఠ బీజ 

భాగానా మెక చేశ; (వదోవమావద్య లె, తదా పురుపాకృతిభూయిష్ట 

ఇ 

మపురువం తృణపూలికం నామ జనయతి, తాం పురుష వ్యావదమా 
చతతే 181॥ 

అ॥ ప్రీగీ చెప్పినవిధమున నే పురుషునియొక్క_ .క్యుకమునందలి. బీజభాగ 
తుంతేయు మిక్కి_లిదూషి ంబడినయెడ ల వంధ్య పురుషుడును, కొంత భాగ ముమికి_లి 

దూషింబడినయెడల దుర్చంధమ. క అఅవయవములతోకూడిన ఫురుషుడును, కొంత భాగ 
మును పురుషఅత్ణజవక మ లగుబీజ భాగములలో కొంత భాగమును మక్కి. లిదూషింప 
జడినచో పురుమునియొక్క ఆకార ముక లిగినట్టి యు పురుషులత ణము లు లేనట్టియు “త్ఫణ 
వూలిక?”” యనబడునట్టి పురుషుడును జనించుకు. ఎన చెప్పబడినవికృతులు పురుష 
వ్యా పత్తు లన బడును. 

మూ! వలేన మాతృజానాం వితృజానాం కావయవానాం 

వికృతివ్యాలాా నేన సాత్యజూనాం రనజానాం స_త్త(జానాం ఛావయ 
వానాం వికృతి ర్య్యాఖ్యా తా 13 2h 

అ! తల్లివలనను కం|డివలనను క్రలుగు ఆవయవములక్రు చెప్ప బడిన విక్ళతిననుస 
రించియే సాత్మ్యిమువలనను ర సమువఅవను సత్త్వమువలనను కలుగు అవయవముల 
యొక్క వికృతిని జాడ 'తెలినికొనవలయును, 

మూ! సెర్వ కార ః వర స్వాతి నర్వ్యభూ తొనాం నిర్వి శెమః; 

న_త్త్వశరీర యోస్తు ఏ శెపాద్వి శేహోవలబ్టిః | ఫలి! 
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అ॥ ఆశ్మ సరు_స్టభూతేనూలలో సమాన మెనదిగను ఉత్క్భష్టమెనదిననువికార 
రహిత మైనదిగను నుండును, కాని మవస్సుయొక్క_ యు శరీరముయొక్క_ యవి శేషము 
ననుసరించి సుఖదుఃఖాదిచూపమగు విశేషము కలుగు చుండును. 

మూ! త్యత్ర (త్రయస్తు శరీరదోషాః__వాతవి త్తశ్రేహ్మాణః, శే అ జని రు 

సరీరం దూషయ స్స్ ద్వౌ పునః న -క్వద్ పెారజ _స్థమశ్చ, తె 

నత్తం దూవయత ౩; తాభ్యాం చ న_త్త్వశరరాభ్యాం దుస్హా భ్యాం 

వికృతిరువజాయ త, నోవజాయ తే చా ప్రదుషా భ్యాన్॥ తత్ర) శరీరం 
యోనివి శేషా చృతుర్విధము కమ? 1361 

ఆ॥ వాతీము పీ త్తేయ శ్రేష్టము ఈమూడును శరీరదోవ ములుగ నుండును, ఇవి 

శరీరమును దూపి, ంపచే ౫ యును. రజోగుణ ము త మోసణము ఈ రెండును మనోవనోష ము 

లుగ నుండును. ఇవి మవస్సును చూషింప చేయను. మవస్సును శరీరమును దూషింప 

బడినచో వికారములు కలుగును. దూషింపబడనిచో వికారములు కలుగవు. శరీరము 

కారణవి శ్లేషమునను సరించి నాలుగువిధ ములుగ నుండునని ఇదివరలో చెప్పబడినడి. 

మూ! (తివిధం ఖలు నత్తం లా శుద్ధం, రాజసం,  తౌవమున 

మితి | తత) శుద్ధదిోషమా ఖ్యాతం కల్యాణాంక త్యాత్ , గాజు 

నం నదోహమాఖ్యాతం రోపాంశ తాల్ , తథా తామనమవపి నవోవ 

మాఖ్యాతం మూాసోంశ తాత ॥ చనేపాం తు (తయాణామపి 

నత్త్యానా మేకై కన్య భేద్శాగమవరినం ఫ్యెయం తరతమ యోగాచ్చరీర 

యోనివి కే పే.భ్య శ్చాన్యో న్యానువిధాన త్యాచ్చ! శరీరమపి న_త్త్వమను 

విధీయ లే, స్త్వం చ శరీరం; త స్మాత్క-తిచిచ్చ నత్త్యథేదాననూక 

సాద్భ శ్యాభిని శ్రే శన ని వర్శ నార్థ మను వ్యాఖ్యా న్యామః 187 

అ! సత్హ్యము కద్ధమనియు రాజసమనియు తామసమనియు మూడువిథము 

లుగ నుండును, వానిలో శుద్ధ'స స_క్తేషేయు కళ్యా ణాంళక లదగుటవలన దోషములు 

లేనిదిగ నుండును రోషాంశకలదగుటవల న రాజ సస _త్హ్వ్వ మును, మోహాంశకలదగుట 

వలన తామస సస _ర్హ్వ్వమును దోపుసహీతములుళ నుండును, ఈమూడు విధములగు 

సర్త్వేములును (ప ల్యేకముగ తరతమాది భేద ములవలనను, కరీరవి కేప ములవఆనను, మయో ని 

విశేషములవలనను, మనళ్ళగ్రరములు పరస్పర మనుసరించుటవలనను అపరిసం కాయము 

'భేదములను పొందును, సత్త్వము శరీరముననుసరించును, శరీరముకూడ స సత్త్వము 

నను సరించును, కొన్ని'సస _త్త్వ్ భేదముఅను సామాన్యదృళ్యని నేళముతో ఊదావారణ 

నిమిత్తేము చెప్పుచున్నాము, 
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మూ! తద్య థా_శుచిం సత్యాభినంధం జితాత్మానం నంఏభా 

గినం జానవిజాన నచన| వతివచనశ క్రిన పన్నం న్నులటిమున్తం కామ 
షా క్త [| లాం ఆ న్ 

[కోధలోభ మాన మో హేర్ష్యాహ రామష్టో పెతం నమం సర్వభూ అము 

(చాహ్మం విద్యాత్ 1 ఇజ్యాధ్యయన వత హోమ ౬ హ్మూచర్య వర మతిధి 

(వతమువశా_న్హ మదమానగాగ దేవ మోహలోభరోషం [వతిభా 

విజానోపథార నంవ త్ ॥ ఐశంర్యవ న్న న చనవిజ్ఞానోపథధారణశ క్కినంవన్న మార్గం విద్యాత ॥ ఐశ్వర్యవ_న్వమా 

దేయవాక్యం యజ్యానం నూర మోజస్వినం "తేజసో వేతమక్షి ప క ర్యా 

ణం దర్భ డర్భిం ధ ర్మార్థ కామాభిరత మైన్ద )0 ఏద్యాల్ | లేఖాస్టన్భ_త్తెం 

CIE కారిణమన (ప్రహోర్యముకైనవ_న స్టృృతిమ_న్తమైశ  ర్యాలమ్బి 

నం వ్యవగతే రాగ 'ద్యేవ మోహం యామ్యం విద్యాత్ | శూరం ధీరం 

శుచిమశుచిద్యేపిణం యజ్యానమ మ్ఫూవీవోర ర తిమక్షిష్టక ర్య్మాణం ధన 

కోవ వసాదం “వారుణం విద్యాత్ | స్థానమానోవభోగ పరివార సంవన్నం 

సుఖవిహారం ధర్మార్థ కామనిత్యం శుచిం వ్య_కృకోవ ప్రసాదం కా బేరం 

్ట ఇ Tan Re ఆ విద్యాత్ , డ్రియన్ఫత్యగీత వాది త్రోల్లాసక క్రై కాఖ్యాయి *£ పాన పురా 

కౌషు కుశలం గన మాల్యాను లేవనవనన (ప్ర్రస్హోర నిత్య మనసూయకం 

గావరం౦ విదాంత్ ॥ వ దనం న తంనం న వపిధు భేదాంశం న్థర్వం విద్యాత్ 1 ఇళ్యెవం శుద్ధన్య న త్వెన్య నక్తవిధు భదాం 
విద్యాత్క_ల్యాణాంక త్వాత్ , నంయోగాత్తు _బ"హ్మమళ్యి న శుద్ధం 

వ్యవ స్వేత్ 1451 షై వ 

3 ఆ|| కుచ్చి సత్యేసం వతం ఇం(దియని|గవాము. విభజనళ క్రి, జ్ఞానము విజ్ఞానము, 

ల సంభాషణశ క్షి, సమాభానళ క్రి, సరణజ్ఞనమా, కామమును (కోధమును లోభి మును 

అభిమౌనమును మోహమును ఈర్ష్య్యయు అనురాగమును మౌత్సర్యమును లేకుం 

శుట, సమ_స్థభూతేములయందును సమత్వము పీనితోకాడినవానిని (చావ్మా సత్త్వము 
డల 

కలవానినిన తెలినికొవవలయును, యాగము అధ్య యనము (వరములు హోమములు 

(బహ్మ చర్యము ఆతిథిపూజ వీనిని ఆచరించునట్లియా మదము ఆభినూనము రాగము 

ద్వేమము మోవాము లోేభము కోపము ఇవి లేనట్టి యు (పతిభవ దనళ క్షి విజ్ఞానము ధార 

కాశ కి వీనితోకాడినటియు మనుజుని ఆర స తంముక ల వానిని” తెలిసికొ నవలయును, 
చి a) న్న దీ 

ఐశ్వర్యము (గహింపదగిన వాక్యములు యాగములు శాార్యము ఓజస్సు తేజస్సు 

యోగ్య మెనకర్శలం దూరదృష్టి ధర్మార్థ కామములయందు కోరిక వీనితో కూడినవానిని 

ఐం(దస తంముకలవానినిగ తెలిసికొనవలయును.క రవా్యంక రవగములు తెలినీనటియు 
_౨ఏ ద స్రీ? అనీ ల 

కార్యములను స శాలమునందు చేయునట్టి యు వారింపళక్యము కానట్టి ము శై "న్నత్యము 

కలిగినటియు స)రణళ కి కలిగినటీయు ఐశంర్యముకలిగినటియు రాగమును చేప మును 
ట శ్రీ లో బట ఎనీ టె ఏ 
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మోవామును లేనట్టి యు మనుజుని యామ్య స త్హ్వముకలవాన్సి నిగ "తెలిసి కొ నవల యును, 

శొర్యము, _దెగ్యుము, ; కుచ్చి ఆపరికు[ భతను జ్వేపి0చుట, యాగములను చేయుట, జల 

విహార మునందుకోరిక, యోగ్య మైనకర్మలు, కోపమును దయయు సశాలమునందు కలు 
ల 

గుట వీనితో కూడినవానిని వారుణ సత్యము కలవానినిగ తెలిసికొనవలయును, అభి 
మానము ఉఊపభోగములు పరివారము వీనితో సకాలమునందుక్షూడుకొ నునట్రియు సుఖ 

నిహారమును భర్మార్భళామములును కుచిత్యమును కలిగివట్టియు వ్య క్తమ్ములెనకోపమును. 

దయయుక లిగివట్ర్యు మనుజుని క బేర సత్తు కుల వానినిగ తెలినికొ నవలఅయాను 

సృత్య ముగానము వాద్య ము న్లోాతము శ్లోక ములు చరిత్రలు ఇతిహాసము పురాణమా 

ఇష్టమ్ములైనవీనియందు "నేర్సరిమైనట్టియు సుగంధములు ఫుష్పమొలికలు మెపూతలు 

వ, స్త,ములు , సీ ,లు విహారములు వీనియందు ఆధ కి కలిగవటియు అసూయ లేనటి యు 
(వో 7! ని లు లు 

మనుజుని గాంధర్వ సత్త్వము క లవానినిగ తెలినికొనవలయును. ఈ ఏడువిధములును 

కళ్యా ణాంళక అవగుటవిలన శుద్ద స_ర్హ్వముయొక్క_ ఛేదములనుగ తెలినీకొనవలయును. 

కళ్యాణాంళ అధ్రిక ముగ కలదగుటవలన (్రావ్మాసత్త్వేమును మిక్కి ల్మికుద్ధ మెనదాని 

నిగ 'తలినీ కొనవలయును, 

మూ! శూరం చణముసూయకి మెశంరంవ నమౌావధికం కౌద9 
6 మా ప్ర ఫ్ర ౮ 

మనను కోశ మాత ]పూజక మాసుర 0 విద్యాత్ || అమర్షి ణమనుబన్ట 

కోవం మద వహోరిణం (కూరమాహో రా మూతరుచిమామిపషపి 

యతమం స్వ ప్నాయానబహులమిర్డుం రాతసం విద్యాత్ 1 మహో 

లనం స్తై 9౦ (స్ర్రీర హస్కా_మమశు దిం శుచిద్యేషిణం భీరు భీషయి 

తారం వికృత విహారాహోరశీలం చె వొచం విద్యాత్ | కుద్దకూర 
షా య 

మకృద్ధభీరుం తీక్షమాయాసబహులం నంత_స్తగోచర మాహోర విహార 

పరం సార్బ్చం విద్యాత | ఆహార కామమతిదుఃఖళీలా చారి వవార 

మసూయకమన విఫాగినమతిలోలువమకర శీలం వై తం విద్వాత్ | 
అనుష క్ర కామమజ్మ సమాహార పహార వర మననస్థితమమ ర్రిణమ సంచ 

క్ అ అ wr 
యం శౌెౌకునం విద్యాతి || ఇత్యేవం ఖలు రాజసస్య స_త్త్యన్యవడ్విధం 

భదాంశం విద్యా దోపాంశ త్యాత్ 1$2॥ 

అ॥ శౌర్యము, అధికమగుకోపము, అనూ వయ, ఐశ్వర్యము, కపటము, రౌదం 
స్వభావము, విచారింపదగ కుండుట, తనను కొనియాడుకొనుట వీనితో కూడినవానినీ 

అసుర సత్త్వేముకల వానినిగ తెలినీకొ నవలయును ఆసవానము, కోపము చిర కాలముండుట, 

తేరుచుతప్టులుకల సట, (కౌర్యము, ఆహారమునంద ధిక మగుళఖిలాష్రృ మొంసమునం 

దధిక మగుఇచ్చ, అధికనిద, అధిక పరి్రమ్క ఈర్ష్య పనితో కూడీనవానిని రామస 

సర్త్హ్వేముక్రల వానినిగ తెలిసికొసవలయును, అధిక మగుమాంద్యము, (స్త్రీలలో నుండుట 
ర ప్ర్రీలతోరవాస్య ముగ నుండుటయం దుకోరిక, అపరికు భత, పరికుభంత ను, ద్వే షిం చుటు 



2౮౨ చరక నంహిత, 

భయస్వ భావము భయెట్టుట్క విహా రాహారముఅను విక్భతము౫ సేవించు స్య భౌవక్సు 
వీనతో కూడినవానిని పెశాచసత్త్వేము కలవానిని గ తెలిసికొనవలయును. కోపము 

కలిగినప్పుడు శౌర్యము, కోపము లేనప్పుడు భయస్వ భావము, తీవతే, అధికపరి శ్రమ, 
భయమునక్ గోచరుడగుట్క, ఆహారమునందును వివోరమునందుకు ఆస క్వి వీనితో క్రూడ్తి 
వానిని సార్పస త్రము కలవానిని తెలిసికొసవలయును, ఆహోరమునందా కోరి, 

నాటీ 

దుఃఖుక రములైన స్వభావమును ఆచారములను ఉఊపచారములను కలిగియుండుట, అప 
హూనము, విభజనళ క్తి లేకుండుట, విషయాసక్తి, కర్మలయం దిష్టములేవండుట వీనిత్రో 

కూడినవానిని ప్రత సత్త్వము కలవానినిగ సతెలినికొనవలయును. ఎల్లప్పుడును కో 

కలు ఆహారవిహారములయందు ఎల్ల పుడును కోరిక _స్టేమితేము లేకుండుట్క అఆసహ 

నము, సంచయము తైకండుట వీనితోకూడిన వానిని శాకనస త్హ్వ ము కల వానినిగ తెలిసి 
కొనవలయును. ఈ ఆరువిధములును రోసాంళక్షలుగుటవలన రాజసస ర్త మాయొక్క 
శేదములనాగ తెలినీకొనవలయును. 

మూూా॥ నిరాకరిసు మధ ము వేవం జుగుప్పి ఆ*చా రాహారం మైథున 
ర్ం 

వరం న్యవ్నశీలం పాశవం విద్యాత్ | భీరుముబుధమాహోర లుబ్బమనవ 
స్టితీమనువ_క్త కామ్మకోధం నర ణళలీలం తోయ కామం మాత్న్యం _ లి 
విద్యాత్ | అలనం కేవలమభినివిష్టమాహోే నర్వబున్ధ్యా పీునం వాన 
న్ా ఠా 4 (వ తళ. జ Cal స్పులె్టెం విద్భాత్. || ఇత్యేవం బులు తామనన్య నత్త్వన్య (ల్రీవిధం 

భేదాంళం విడ్వాన్నొహోం కత్యాల్ 15 

ఆ|| నిందించు స్వ భావము, నీచ మెన వేషము, నిండితములెన ఆచారములను ఆహా 
రమాలను సేవించుట, ఎల్లప్పుడును ,మైెథునమునందాస కీ, ఎల్లప్పుడును ని_దించుస్వభా 
వము వీనితో కూడ్రినవానిని పాళవస తము కలవానినిగ తెలిసికొనవలయును. భయ 
స్వ భావము, మూర్భత్వ ము, ఆవార ముఐం దధికమగుఆస క్రి, దస్టీమితేత ము లేక పోవుట, 
కామమును కోపమును ఎల్లప్పుడు నుండుట, గమనస్వ భావము, వీటియంగదు . కోరిక 
వీనితో కూడినవానిని మౌత్స్య సత్త్వము కలవానిని? తెలినికొనవలయును. మాంగ్య 
ము, ఆహారమునం చేకోేరిక్క ఏవిభ మెన బుద్ధియు లేకండుట వీనినితో కూడినవానిని 
వానస్ప త్వ సల్త్వేము కలవానినిగ తెలినీకొనవలయును. ఈ మూడు విధములును 
మో హోంళశకలవగటవలన తామససత్త్వేము యొక్క "భేదములనుగ తెలిసికొ నవలయును, 

మూ! ప్రత్య పరిసం భ్యైయ భేదానాం ఖలు (తయాణామవి 
నా నాం ౪ తః జో ఆ Ww జూ ల గ్త్ ES దేశ్ వ్యాఖ్యల ం శుద్ధన్య స్తస్య స_ప్హవిధో 

జ జోజో అగ (బ్రహ్మి [క వరుణ యమకు బర గన్టర్వన తానుకా రేణ, రాజనన్య ర్మ 

డ్విధో దై త్యరాతునపిశాచ నర్ప పేతశకుని సత్తాను కాశేణ, తామ 
నన్య ది)విధః పశుమత్స్య వనస్పతి నత్త్వానుకా లేణ; కథంచ యథా 



శారీరక స్థానము, 968 

న త్తంమువచారః స్వాదితి |! శేవలశ్చాయముకేశో యథోధేశ మభి 
త్వ ట్రీ చి © 

నిర్లి్థోో భవతి గర్భాన కాస్త ని నం్య్రవయుక్త కః; త స్యార్థన్య విజ్ఞ విజానే సావు 

ర్థ్యంాగర్భుక రాణా ౦ చ భావానానునునమాధిర్విఘాతశ్చ విఘాత 

కరాణాం భావానామితి ॥57॥ 

అ॥ అపరిసం ఖ్యేయములైన భేదములుకల మూడువిధములగు స_్హ్వేముల యొక్క 

'భీేదములలో కొద్ది ఫాగ మమౌ[త్రము ఈవిధమున చెప్పబడినది, (బవ్మూ, బుషులు, 

చేవేందుడ్కు వరుణుడు, యముడు, కుబేరుడు, గంధర్వులు వీగలయొక్క_ సత్త్వేముల 

ననుసరించి కుద్ధస ద్వయ ఏడువిభ ములుగ చెప్పబడినది. దైత్యులు, రాత్ సులు, పిశాచ 

ములు, సర్పవవిలు, (ేకములు, పతులు వీనియొక కస స_క్తేషేముల ననుసరించి రాజస 

స్త్వేములనన సరించి తామససల్స్వేము మూడువిధములుగ చెప్ప బడినది. ఆయాస క్ర 

మ లనను సరించి ఉపచార ముచే యవలయును, గర్భావ కాంతి సందర్భమున ఈవిష య 

శుంతయు కూ ద్రేశముననుసరించి చెప్పబడినది, దీనిని తెలినిక్రొనినచో గర్భమునకు 

పీతకరములైనఫావములను ఆచరించుటయు విఘాతకరము_లె నఫొావములను విడిచి 

పెట్టుటయు క లుగును, 

అధ్యాయ సంగ హాము. 

వరా! నిమి _త్తమాత్మా వృకృతిర్చుద్దిః కుశ [క మెణ చ | 

వృద్ధి హేతుశ్చ గర్భన్య వషఖ్బార్ధాః శుభసంక ఆ”; sll అజన్నసి చ యో 

పేతుర్యనాశే వకృ తావపి | ఇమాం స్రీ నశు భాన్ భా వాగాతాక గ 

విఘాత కాన్ | శుభాశుభ నమాఖ్యా తాన ఫై ఛావానిమాన్ భిషక్ 

సర్వథా వేద యః సర్వాన్ న “రాజ్ఞ ః వే ర్థుమర్హ్హ తి॥ అవా ప్యుపా 

యాన్ గర్భన్య న ఏవం జ్ఞాతుమర్హ తి; యే శ గర్భవిఘాత్ శా 

థావాస్తాంశ్చాప్యుదారధీః i611 

ఇత్యగ్ని వేశకృ కే త్స చరక వతి నంస్క తే శారీరస్థానే 

మహాతీగ ర్భావశార్తి శారీరం నామ చతుస్థోఒధ్యాయః | 

అ గర్భము యొక్క. కారణములు, అత్మ; (పకృతి, కక్షియందువృర్ధినొందు 

(శమము, వృద్ధినొందుటవ హౌ హీాతువులు కుభనిమి త్త . తములగు ఈఆయిదును; గర్భము ఏర్పడ 

కండుటకు శారీఇము, వీ నాళము నొందుటకు కారణము, వికృతినొందుటవ కారణము 

అకుభనిమి త్తములగు ఈమాడుళు; ఈఅ ధ్యాయమునందు చెప్పబడినవి. శుభాశుభనిమి 

శ్రేయులన ఈఎనిమిది భావములను బాధగ తెలినికొనిన వైద్యుడు రాజులకు వై వైద్యము చేయు 



264 చర కనంహిొతే, 

టకు తగియుండును, కావున గర్భక్షరములగు నోవయులను గర్భ విఘాత్రకర యుల 

ఛావనులను తెలిసికొనవలయూను, 

ఇవి ధంబున, (శ్రీ/పాదోే ప నామక కృష్ణమూ క్కి శా స్త్రి పణీకం బన చరకదీపీక య శెడి 

చరక సంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు మవాతీగర్భావ శాంతి శారీర ముగు 

చతుర్ధా ధ్యాయము సమౌ ప్పము., 

చడం తననుతాను 

పంచమాణ్యా యుంవంం 

మూ! అభాతః పురువవిచయం ఆారీరం వ్యాఖ్యాస్యామః 11 

అ॥ పిమ్మట హ్రరుప విచయశారీరము శు చెప్పుబోవుచున్నా ము. 

మూ! ఇతి వా స్మాహ భగజానాతేయః 121 
ఆ|॥ అని భగవంతుడగు ఆ్యలేయుడు చెప్పెను. 

మూ! పురుహోజ౭_యం లోక నంమితే ఇత్యువాచ భగ చాన్నున 

ర్యసురా_లేయః; యావనో పాం లోశే మూ ర్తిమనో ఛావవశేపాస్తా 

వన్ఫః పురుపే, యావ_న్వః పురుపే తావనో లోకే, ఇ త్యేనంవాదినం 

భగవ_న్నమా తేయమగ్ని చేశ ఉవాచ..నై తావకా వాశ్యేనో క్షం 
వాశ్యార్థ మవగాహామహ, భగవతా బుద్ధ్యా భూయ _స్త్వరమనువ్యా 

ఖ్యాయమానం సుళూ)పామహ బ్రతి; తమువాచ భగవాన్నాతే 

యః.__అవరినం ఖ్యేయాః; లో-కొవయవవి శేపాః,పురుపావయవవిశేపా 

అవ్యవరినం భే యాః; తేపూం యణభాస్థూలం భావాన్ సామాన్యమభి 

(వేత్యోదాహరిప్యామః, తానేకమనా నిబోధ సమ్యాగువవర్ష్యమా 

నానగ్ని వేశ! వద్ధాతవః నముదితా *లోక” ఇతి శబ్దం లభ_న్తే తద్య 

_--వృథివాావ సే స ల్ వృథి § జో వాయురాకాశేం (బ్రహ్మ చావ్య_క్వమి ల్యేత 

1 జా ఒర 9 శ అర లో | ॥ ఏవ చ మర్ధాతివః నముదితాః “పురుష” ఇతి శేబ్దు లభ స్తే 18! 

అ॥ లోకమునందు మూ ర్తిమంతేములగు భౌవవి శేషములు ఎన్నికలవో అన్ని భావ 

విశేషములును ప్రరుషునీయందు కలవు, ఎన్ని పురుషునియందు కలవో అన్నిలోకమా 

ఇందకి అవు, కావున ప్రురుషుడులోక ముతో తుల్టమైనవాడుగ నుండునని చెప్పిన 
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ఆ|కేయుని అగ్ని వేశుడు [కిందివిధముగ అడిగెను. ఇంత్రమ్మాతమాగ చెప్పుటచే ఈ 

విషయము మాకు తెలియుటలేదు, భవంతుల మాచే ఇంతకంటె అధికముగవివరింప 

బడు దీనిని వినవల మునని కోరుచున్నాము. అనిఅడిగెను. వానినిగూర్చి ఆ(తేయుడు 
(కిందివిధ ముగ చెప్పెను. లోకసంబంధమగు. అవయవవి శేష ములును పురుష 'సంబ౦భ 

మగు ఆవయవవి శేష ములుగు ఆపరిసం ఖ్యేయములుగ నుండును. వానిలో న్థూలకులైన 
భావములను సామౌొన్య ముగ ఉఊదావారణనిమి త్రము చెప్పు చున్నాము, బాగుగ 

వర్లింపబడుచున్న వానిని ఏకా, గచి త్సముగఅవాద.వై తెలిసికొనుము. భూమి, జఅము, 
ఆగ్ని, వాయు ప్ర, ఆకాశము, అవ్య క్షమెన _్రైక్మా అను ని ఆరుధా తువులయొక_ యు 

సముదాయము లోకమని చెప్పబడును. ఈ ఆరుధాతువులయొక్క_ సముదాయమే 
ఫురువుడనికూడ చెప్పబడును, 

మూ! తన్య పురువన్య వృథినీ మూర్తిః, ఆపః సేద, తేజో 

నినంతాపో, వాయుః (పాణో, వియచ్చుపి. రాణి, (బహ్మోఒ- నగా 

హ్. యథా ఖలు (వాహ్మే విఘాతిర్లో శే త భా పురుపే.2ఒప్యానన్త 

రాల్సికీ విభాతిః, (బహ్నణో _ విభూతిక్లోకే |వ్రజావతిరన్ర 

రాత్మనో విభూతిః పురుషే న _త్త్యం, య స్వివ్ల? లోకే న పురుపే.ఒ 

హజ్య్మా-రః అది త్యాస్తు ఆదానం, రుదో రోవః, సోమః (వసాదో, 

వనవః సుఖం, అశ్వినౌ కా స్తిః, మరుదుత్పాహో, విశ్వే దేవాః 

స న్వేన్దియాణి స ర్వేన్లి యాన్జాశ్చ, తమో మోహో, జో్యోతిరానం, 
ద రు థి అీిఖా 

యథా లోకన్య నాది _స్పథాన, పురువన్య గర్భాథానం, యథా 

కృతేయుగ మేవం బాల్యం, యథా (లతా తథా యావనం, యథా 

ద్వాపర స్తథా స్థానిర ్ రంయథా కలి రవమాతుర్యంయథాయుగా న 

_నథా మరణమితి; వఏవవ్శునుమవూ నేనానుక్రానామవీ లోక పురుషయో 
రవయవ శపాణామగ్ని వేశ ! సామాన్యం విద్యాత్ || శ 

అ॥ ఫురుషునియం దుభూమి శాఠిన్యరూపముగను, జలము క్షేదరూపమాగను, అగ్ని 

సంతాపరూపముగను, వాయువు (పాణరయాపముగన్వు ఆకాశము రం[ధరూపముగ ను, 

(ట్రహ్మ అంత రాత్మరూపముగ ను నుండును. లోకమునందు (బహ్మ సం బంధ మగువిభూతి 

యుండునటుల ఫురుషునియందు అంత రాత శై సంబంధ ముగు విభూతి యుండును, లోక 

మునందు దక్ష[పజా_పతి (బ్రహ్మ సంబంధమగు విభూతిగ నుండునటుల ఫురుషునియందు 

మనస్సు అ_తరాత్మ సంబంధమగు విభూతిగ నుండును. లోకమునందలి ఇం(దుడు 
we 

ఫురుషునియందు ఆవాంశారముగను, సూర్యుడు _గవాణక క్రి గన్కు ఈశ్వరుడు కోవ 
భూపముగను, చం(దుడు. శాంతరూప ముగను, వసువులు సుఖరూపముగను, అశ్వినీ దేవ 

తలు శాంతిరూవముగ ను, వాయుదేవుడు ఉ తావాయాప యుగను, విశ్వ డదేవత్రలుసమ_సు 
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ఇం| దియమాలుగ ను ఇం_దియార్గ ములుగను, చీకటి మోపహనరూపముగను, వెలుతురు 
జ్ఞానరూపముగను నుండును. లోక్రమునకవ సృష్టియొక్క ఆదికాలమువలె పుగుషునవ 

గర్భా ధాన కాల ముండును. లోకమునందు కృత యుగమువ లె పురుషునియందు బాల్య 

మును 'తేంఛాయుగమువ లె యొవవమును, ద్యాపరయు గమువలె వార్థ క్య్యమును, కలి 
యుగమువ లె వ్యాధిగస్టత యు, యః7గంతమువలె మరరగామును నుండును. గాక 

పురుషుల సంబంధ మెన చెప్పబడని అవయవ విశేషమాలయొక్క_ సాద్భశ్యమును 
ఊహించి ఐవటుల సే తెలినికొనవలయును, 

మూ! ఇ ల్వేవంవాదినం భగవ _న్నమూ తే మమగ్ని వేశ ఉవా 

చ---వీన మేత్సగమనవ వాదం యథో క్షం భగవతా లోకపురువ 

యాః సామాన్యం; కింతేరన్య సామాన్యోవచేశన్య (వ యోజన మిలి॥ 

భగ వానువాచ.__కథమనగ్ని వేశ! నర్యలోక మాత్త న్యా తానం చ నర్య " 
లో కే నమనువశంతః న ఫో తిన కం హిం మ థ్య సత్యా బుద్ధిరుత్పద్యత ఇతి, సర్వ్యలో ఆ హ్యోత్నని 
వశ్యతో భ్ వత్యాతె సవ సుఖదుఃఖయోాః కర్రా నాన్య ఇతి, క ర్మాత్శ 

వ్ ఇ వనం ఉలి కత్యాచ్చ హా త్వాదిభిర్యు కః నర్శలోకో2౭ హామితి విదిత్యా జ్ఞానం 

పూర్యముశ్లావ్య లె2-వవశ్తాయేతి; తత్ర నంయోగావేత్సీ లోకశబ్దః; 
మర్ధాతునము దా యో హా సామాన్యతే సర్భలోక ౩ || తన్య కూతురు 

త్స త్తిర్వ్యృద్ధిమవన్లవ్ వియోగశ్చ | తత హేతురుత్వ త్తికారణం, 

విభాగో వియోగ:, న జీవావగమః, న (పొణనిరోధః, న భజ్ధః, 
లోక న్యభావః తన్య మూలం నర్యోవన్లవానాం చ (వవృ్తిః, నివ్భ 
_క్రీరువరమః, [వవృ_త్తికుఃఖ నివృ_త్తిః సుఖమితి యజ్ జ్ఞానముత్పద్య లే 
తత్సత్యం, త్య హేతు; సర్వలోక సామాన్య జ్ఞానం, తత్స) యోజనం 
నామానోోన చేశ సతి "7|| 

అ॥ విధముగ చెప్పుచున్న అ తే్యయుని ఆగ్ని వేశుడు [కిందివిధముగ అడి గను, 
మోచే లోక పురుషులకు చెప్పబడిన సాదృశ్య యు నిర్వివాదముగ నున్నది, కాని ఇట్టి 
సాదృళ్యమును. చెప్పుటవలన (పయోజన మేరి! అని అడుగ గా ఆ లే్యయుడు 
ఇట్లు చెప్పెను. సర్వలోకమును తననుగను, తనను సర్వలోకముగను చూచువానికి 
సత్య మెన బుద్ధి కలుగును. సర్వలోక మును తనను చూచువాడు సుఖదుఃఖములకు 
ఆత్మయే క ర్రయనియు ఇకరుడు కాడనియు తెలిసికొనును. క ర్మ వశమువలన హేళ్వా 
దులతోకూడెనసర్యలోకమును "నే చేత్సు 'తెలిసికా నివవాడుజానమును పొంది మోతేము 
తొ్ధకు _్ర్రయత్నీంచును. లో కశబ్దము పురుషుని అ యేక ంచియుండును. సమ స్త 
లోకమును సామౌన్యముగ పర్టాతుసముదాయరూపముగ నుండును, అట్టి లోకమా 
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నవ హేెతువు, ఉత్ప ట్రి, వృద్ధి, ఊపస్థవము, వియోగము ఇవి యుండును, ఉత్పత్తి 
శారణము హేతు వనబడు శు. (బన ఉత్పత్తి యనబడును. ఆప్యాయవముపాందుట 
వృద్ది యనబడును, ద ఃఖములుక్రలుగుట ఉపస్థవ మనబడును. ప రాతువులువిడిపోవుట 
వియాగమనియు జీవాపగమమనియు పాంణనిరోధ మనియు భంగమనియు చెప్ప 
బడును, ఇదిలోకస్వ భెవముగ నుండును. “లోకము రాళడ్వే పాదులతోటాడి పంవ 
ర్తించుట సమ _సదుఃుములుక లుగుటకు శారణముగ నుండును, రాగ బ్నే పాదులు లేకం 
తుట దుఃఖములు కలుగవండుటక కారణముగ నుండును, పంవృ ల్లి దుఃఖము౫ ను 
నివ త్తి సుఖముగను ఉండునని క లుగుజ్జా నము సత్యేజ్ఞానముగ నుండును, పురుషుడును 
లోకమును తుల్యముగనుండున నెడి క్షైనము సల్యేజ్ఞానము నకు హీతువుగ నుండును, 
ఇడియే లోక పురుష సామ్య మును చెప్పుటవ |పయోజనముగ నుండును, 

మూ! అథాగ్ని వేశ ఉవాచ... కింమాలా భగనన్! (వవృ్తి 
నిన్ఫతై వా ఉపాయ 9కి | భగ వానువాచ-_- మో హేచ్చా జ్వ్యేవక ర్న 
మూలా (పవృ _ల్తెః, తజ్జా హ్యూహజ్కా-ర నజ్బనంశ యాభినన్ల వాభ్యన 
పాతవ్మివత్యయావి శేపానుపా మూ _న్నరుణమిన [దుమమకివిపులశాఖూ స్త 
రవో౭భిభూయ పురుషమనత్నత్య్యైవో త్తిస్థ నే, మయొరభిభూతో న నత్తా 
మతివర్హ తే, త క్రెవంజాతిరూవవి_త్తవృ శ్తిబుద్ధికిలవి ద్యాభిజనవ యోవీర్య 
(పభావనవన్నో౭_హమిత్యహాజ్యా_ర కి యద్యన్గ్థునోవా క్కా-యక ర 
నావవన్హాయ న నజ్ఞః, కర్మఫల మోతయపుకువ (త్య భావాదయఃనస్త్ 
వా నేతి సంశయ, న ర్వాన్వనస్థాన్వనన్యో౭ఒహా మహం (నప్పా స్వ ఫావ 
నంసిద్ధోఒహమహాం శరీ రెస్టి) యబున్టిన్సృతివి శేమరాశిరితి (గ్రహణ 
మధీసంస్లవః, మమ మాతృవితృ భె "తృ దా రావత్యెబన్గుమి తభృశ్య 
గో గణన్య చాహమిత్యభ్యవ పాతః, కా ర్యా కార్యహి తాహేత 
సుభాఘుభేషం వివరీతాభిని వేళో వ్మవశ్యయః, జ్లష్షై యాః (వకృతివి కా 
ర యో; (వవ్ఫ త్తినివృత్తో సళ్ళ సామాన్యదర్శన మవి శేషః, (వోతణా 

నశ నాగ్ని హో త్ర తిషవణాభ్యు క శా వాహనయజనయాజ నాదూచన 
నలిలహు తాళ నవ) వేశాదయః సమారమ్మాః (పోచ్య స్తే హ్యూనుపా 
యాః; ఏవమయమధీధృతిన్నృతిర హజ్కా_ రా భినివిష్టః నక్తః ననంశ 

VANS ॥ ఆ [ 9 + అధ 5 యా+౭-భినం సుత బుద్ధిర భ్యవవతితో 2 న్య థఛాదృష్టిర వి శమ గాహీ విమా 

ర్లగతి.ర్ని వానవృశుః సత్త్వశరీరదోవమూలానాం మూలంనర్వదుఃఖా 
నాం భవతి; ఇ ల్యేవమహజ్కా- గాది భిన్దో మ ర్భా)మ్య మాణో నాతి 
వర్తతె వవత్తిం సా చ మూలమఘన్య 19॥ 
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el (పక త్తికిగాని 'నివృత్తికిగాని కారణవగు ఉపాయమేమిళి అని అగ్ని 

జేకుడు అడుగగా ఆ లయుడు ఈ (క్రిందివిధమాగ చెప్పెను, మోహము, ఇచ్చ, 

ద్వేషము కర్మ వీనివలన (పవృ త్తికలుగును, (పవృ _ట్టివలనక లిగిన అహంకారము, 

సంగమం, సంళ యము, అభిసంస్థనము, అభ్యవపాతము, విపంత్యే యము, అవిశేషము, 

ఆనుపాయము ఇవి పురుషుని “అధికముగ వృద్ధిపొందిన కొమ్మలుగఅ వృత్నీ ములు 

చిన్నవృమీమునువ లొ” ఆవరించియుండును. వీని వె ఆవరింపబడిన పురుషుడు (పవృ త్తి 

మీాతువును ఆలి_క్రమింపజాలకు. జాతీ రూపము, ధనరు, ఆచారము బుది, వడ 

వడిక్క విద్య, కలము, వయస్సు. శక్తి, ప్ర భావము వీనిచే చేశు _శేవ్యడనని తలచుట 

ఆపాంకార మనబడును. మనోవా కా-యముల చే చేయబడు కర్మలను మోత్సము 

కొరకు వేయవండుట సంగ మనబకును. కర్మ ఫలము, మోమీము, ఆల్న, పునర్ణన్మ ఇవి 
కలవా లేవా అని తలచుట సంళయ మనబడును. సమ _స్ప్వవిషయములయందును నాతో 

సమౌనుడులేడనియు ేనునృష్టించువాడననియు స్వ భావసిద్దుడన నియుళ రీరము ఇంది 

యముల బుద్ధి సతి వీనివిశేషవాలయొక్క_ సమూవామే నేననియు తెలచుట అభి 

సంప్లవ మనబడును, త్రల్లి తండ9 సోదరులు భార్య సం తానము బంధువులు మితుంలు 

శీవక్రులు వీరు నాసంబంధ మెనవారనియు "నేను వారిసంబంధ మెన వాడననియు తల 

చుట అభ్యవపాతే మనబడును. శార్య ములు ఆఅ కార్యములు పీతములు అహితములు 

శుభ ములు ఆకుభములు వీనిని వ్యతి రేక ముగతఅచుప విప్రత్యయ మనబడును. ;, తెలిసీ న 

వాడు “తెలియని వాడు, (పకృతి వికృతి, (పవృ ర్తి నివృ ర్త వీనియందు సామౌావ్యదృష్టి 

కలుగుట అవిశేష మనబడును, (పోతుణము, ఉపవాసము, అగ్ని హోత ము, మూడు 

కాలములందు స్నానముచేయుట్క, అభ్యుత్నణమా, ఆవాహానము చేయుట, యజ్ఞము 

అను చేయట, యజ్ఞ ములను చేయించుట, యాచింపకుండుట, సలిల ప వేశమ, ఆగ్ని 

(పవేళమా మొదల గుక్ళృత్య ములు ఆనుపాయము అనబడును, బుద్ధి ధృతి స్మృతి ఇవి 

లేనివాడె ఆఅవాంకారము, సంగము, సంళయము, అభిసంప్ల వము, అభ ్యవపారే ము 

షి పత్యేయము, అవిశేష న, ఆను పొూయము వీనితోకాడిన మనుజాడు మనస్సంబంధ మె 

నట్టియు శరీరసంబధ మెనట్టియు వోపములవఅన కలుగు సమ స్తదుఃఖములకును ని 
-వాసస్థానముగ నుండును. ఆవహాంశారము వెందలఅగు దోషములతో భూడుకొనిన వాడు 
పునర్జన్మను పొందుచు (ప్రవృత్తిని అతి కమింపజూలడు, ఆ|పవృ త్తి పాపకర్మ లక, 
శారణముగ నుండును, 

మూ! నివృత్తిరవవర్ష_స్తత్సరం తత్ప్స/ఇా_న్తం తదశకురం తడ్బ) 

హు న మోతుః | తత) ముముఈూాణాముదయనాని వ్యాఖ్యాన్యా 
మః_త త లోకదోవదర్శినో ముముమోరాదిత వఏవాచార్యాఖిగ 

మనం, తస్యోప దేశానుష్టానం అగ్నే చేవోవచ ర్యా, భర్శశాస్తా)నుగ 
మనం, తేదర్థావబోధః, తేనావష్టమ్మః, తత యథో-కాః (క్రీయాః, 

సతాముపాననమనతాం వరివర్ణనం, అనజ్ఞతిడ్డుర్ణ నేన, సత్యం నర్వభూత 
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పీతమవరుష మనతికా లే వరీయ్ష్య వచనం, నర్వ పాణిప్యాళ్ళ నీవా 
వేతూ, నర్వానసామన్మర ణ మనంకల్చవ మ పార్గనా నఖీభావణం చ 
ర్ర్రీణాం, సర్వవర్మిగహ త్యాగః, కొపీనం (వచ్చాదనార్థంధాతురాగని 
వసనం, కన్గాసీవన హే కి సూచీపివృలకం, కెిచాధాన హేతోర్టలకు 
జికా, దణ్ణభారణం, భి త్యుచర్యార్థం పాతం, (పాణధార ణార్థ మేక 
కాలమ్మ గామా యథోఎనన్న ఏవాభ్యవహోరః, (శ మావనయనార్థం 

శీర్ణ శుష్క వర్షతృణా_న్తరణోవధానం, ధ్యాన హేతోః కాయనిబన్ధనం, 
వ నేవ్వని ₹త వానః, తస్ద్రాని డాలస్యాది క ర్భువర్ణనం, ఇన్ట్రయ్య్మారేష్య 

నురాగోవతావ సిగహః సు _వృస్టితగత వేశ్రీ తాహార (వత్యజ్ఞచేస్టాది శేప్యార మేపు న్ఫ్ఫృతివూర్వికా (వవృ _తీః. సత్కారస్తుతిగ ర్హావమాన 
వమమత్వేం, ముల్చిపాసాయాన శమశీతోన్ల వాతవరాసుఖదుఃఖ నంస్సర్శ 
నహత్వం, శోకెనో బ్వేగమదమానలోభ రాళ క్ష్యా భయకోధాదిఖి 
రనంచలనం, అహజ్కా- రాదిషూవనర్ల నంజ్ఞా, లోక పురువ యోఃన ర్రాది 
సామాన్యా వేక్షణం, కార్య కాలాత్య యభ యం, యోగార మ్మే నతత 
మని ర్వేదః, నత్త ్ యత్చాహః, అవవర్థాయ ధీభృతి న్నృతిబలాధానం, 
నియమన మిస్టి)/యాణాం చేతసి చేతన ఆత (ని ఆత్మనశ్చ ధాతుభీ బేన 
శరీరావయవ నంఖ్యానం, అభీక్షం నర్యం కార ణవద్దుఃఖమన్వమనిత్య 
మిత్యభ్యువగ మః, నర్వ వవృ త్రిషు దుఃఖసంజ్ఞా, సర్వ్యనంన్యా సే సుఖ 

మిళ్యభిని వేళ ఏవ మాన్లోఒనర్ధాయ, అత్" ఒన్య భా బధ్యత ఇత్యు 
దయనాని వ్యాఖ్యా తాని 1101 

ఆ॥ నివృ ల్లీ ఆపవర్లవా, పరము, [పశాంతము, అక్షరము, (బవ్మా; మోక్షోము 
ఇవి సమౌనార్థ కములుగ నుండును. మోత్నమును కోరువారలక ఉ పాయములను 
చెప్పుచున్నాము. లోకమాను దోషయు క్ష మెనదానినిగ తెలిసికొని మోత మునుకోరిన 
వానికి... ప్రభథమమున గురువునొద్దక వెళ్ళుట, గరువుయొక్క_ ఉపదేశములను అను 
ప్పీంచుట్కఅగ్నిని ఉఆపచరింయట్కధర శాస్త్రములను పఠించుట, వా నియొక్క_ ఆర మును 
తెలిసికొనుట, దానివే ఛైెర్యమానుక లిగియుండుట, చానియందు చెప్పబడిన (ప కారము 
(కియల నా-చరిం చుట సత్చురుషులను సేవించుట, దుక్మార్గులను సేవింపకండుట, దుర్జన 
అతో సాంగత్య మును చేయకుండుట్క సత్య మెనట్లియు సర్వ పాణులకును పీత మెన 

టియు పరుషముగ లేనట్టియు అధి కమాగ లేనట్టి యు వాక్యమాలను యోచించి అవసర 
యమెన శాలమునందుపలాక్రట్క సమ _పపాణులను తననువ లెచూ మట, స్మరించుట సంక 
ల్పించుట (ప్రార్థించుట మొట్లాడుట వీనిని స్తీ తో నైనను చేయకుండుట, సమ _స్తకోరిక 
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లను విడిచిపెట్టుట, 5కాదిధాతువులతో రంగ చేయబడిన కౌపీనమును ధరించుట, 
బొంతలనుకుట్టుకొనునిమి త్రము సూదులతోకూడిన పా(తలను ఉంచుకొనుట, కాశ 
కర్మనిమి త్రము జలపా[ తను ఊంచుకొొనుట్క దండమును భకించుట్క భికాటనము నిమి 
తేమ భిమపాతను ఉంచుకొనుట, (పాణ ధారణమునిమి త్రము (గా మ్యుముకానట్టి 
ఆహారమును లభ్య మెనంతే మౌ త్రమే ఒక కాలమునంచే భుజించుట, బడలిక నుపోనొట్టు 
కొను నిమి_త్సీము రాలియెండిన అవల చేతను గడ్డి చేతను శయ్యను కల్పించుకొనుట, 
ధ్యానము నిమి త్రము యోగపట్టను ధరిందుట, గృవాము లేకుండ వనమువందు నివనీం 
చుట, పాలుమౌలిక ని ద సోమరిక నము మొదలగు వానినివిడిచి పెట్టుట, ఇం| దియార్గ 
మ లయందు అను రాగము శాని ద్వేషము గాని లేకుండుట్క నిద స్థితి గమనము చూ చుట 
ఆహారము అంగ (పత్యంగ చేష్టలు “పుుదలగు కృత్యమా లయందు ఆలోచించి పవ ర్విం 
చుట, సత్కారము స్తోత) ము నింద జవమౌనము వీంయందు సమభావమును కలిగ 
యుండుట, ఆకలి దప్పిక బడ లిక్ట' (శమ నీతము వేడిమి గాలి వర్షము సుఖము దుఃఖము 
వీనిని సహీంచుట, దుఃఖము దీనత ము ఈ దేకమ మదము అభిమానము లోభము అను. 
రాగము చ్వేషము భయము కోపము మువలస్పవాని చే చలింపవండుట, 'అహాంశారర్రు 
“మొదలగువాని ని అవర్థకమ్ములెన వానిని* తల చుట్కలోక్రమునకు ప్రరుషునకును ఉక్ప ధ్ర 
“వుందలగు వానియంద్రుకల సామ్య మును తెలిసికొనుట, కార్యములను ఆఅ చరింపతగిన శాల 
మును అతి కమింపకుండుట్కు యోగము నారంభించుటయంద్రు ఎల్ల పడును ( పేమనుకలిగి 
యుండుట, మనస్ఫంబథ మెన ఊఉ తావామును కలి! యుండుట, మోత ముకొరకు బుది 
భృతి స్ట ఎలి వీనియొక్ష్క్క బళమును కలిగి యుండుట, ఇం|దెియములను మనస్సునరి 
దును మవన్ఫును అత్మ యందును అరికట్టుట, ధాతు భేదశూఅ చే తనయొక్క_శరీరమువం 
దలితవయవములను తెలిసికొనుట, ఆత్మవ్యతిరి కృమై వట్టియు కారణరు కృ మెనట్టియు 
సమ _స్టమును దుఃఖరూపమెనదానినిగా తెలిసికొనుట, సమ_స్ట్యపవృత్తులను దుఃఖికరము 
నైనవానినిగ తెలినీకొనుట, సమ_స్టమును విడిచిపెట్టుటను సుఖక ర మెవదానినిగ తల 
చుట ఇవి మోక్ష మునుకలిగించుటకు ఉ పొయములుగ నుండును, వీనికి వ్యతి రేక్రములై 
నవిమోక్న మునక ప తిబంధ క ములు? నుండును, ఇబ్టు మోమోపాయమాలువివ రింపబడినవి, 

మూ! వృతైరవిమలం న _త్త్వం శుద్ధ్యు పాయెర్యికుధ్యతి |! మృజ్య 
మాన ఇవాదర్శశ్వైలచేలక చాదిభిః॥ గ్భహామ్చుదర జోధూమనీపహ+ ర 
రసమావృతమ్ | యధథా౭_ర్క_మణ్ణలం భాతి ఛాతి స్తం తథాఒమ 
లమ్॥ జ్వల త్యాత్బృని నంరుద్దం తత్సత్త్యం _నంవృతాయనే | శుద్ధః ధి 
స్థిరః (వసన్నార్పిర్లీపో దీపాశ యే యథా 118॥ 

అ॥ కల్మష యు క్త మెనమనస్సు స్తేన వెన్ప్సబడిన మోఠోపాయముల చే కుస్ధి 
నొందును, ఆట్టు కుద్ధినొందినస త్తే ( ము___-తెలము వస్త్రము కంచ మొదలగువాని వే 
తుడువబడిన అద్దమువ లెను, (గవాములు. మేఘములు దుమ్మూ పొగ మంచు వీనిచే 
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ఆవరి. పబడని సూర్యమండలమువ లెను, _పకాశళించును నియమింపబడిన ఇం(దియములు 

గల ఆత్మ యందు ఆరిక ట్రబడిన మనస్సు మూయబడీనద్వారములుగ అ గృవామునందు 
నో 

శుద మినటియు నీర మైవట్టయానిర్థుల్యమెనజ్య్వూలక లిగినటి యు దీిపమువవె పశాళించును, 
థా అ థి == లు ప కా టు ॥ నా 

మూ! శుడ్గన తన్న యా శుదా న 8 ,వవర్శతే। ధి లగ దొ సత్య బుద్ది (పవర 

యయా భన_త్త్యతిబలం మహో మోహవమయం తమః॥ నర్వభావన్వభా 

వజ యయా భనతి నిస్ఫృహాః ! కూగం యయా సాధయ తేసాంఖ్యః 
సంవద్య లె యయా! యయా నోవై త్యహజ్కాారం నోపానే కారణం 

ఎ p 

యయా ! యయా నాలగ్బు తే కించిత్సర్యం నంన్యన్య లే యయా । 
యాతి (బహ్మ యయా నిత్మమజరం శా నవుతరమ్ | విద్యా సిద్ది థి మై ఫీ "ధ్ 

& 9 ne ఇ” జాన 
/ రశ రథ (వజ ౦చ సావుతా I: 

ఆ॥ శుద్దస త్తే (ముగల వానికి శుద్ద మెనట్లియు స్వచ్చ మై వట్టి యు ఏబుదె కలు 2 థి ల ఓ 6 థి 
గునో అతిబలవంత మెనట్టి యు మహా మో హా స్వరూప మైనట్లి యు అజ్ఞానము దేని చే 
భేదింపబడునో జేనివలన సర్వ భావములయొక ్క_ స్వ భౌవమును తెలిసికొని నవాడై 
నిస్పృహుడగునో దేనిచే యోగమును సాధించుకో డేంిచే తీర్తే ్టజ్ఞూనము కల వాడగునో 
దేనివలన అవాం కారమును పొందడో చజేనివలన సుఖదుఖఃములక కారణము-లె న వానిని 
సేవింపడో చేనివలన చేనిని అవలంబింపడో చేనివలన సర్వమునువిడిచి పెట్టునో నిత్య 
మెనట్టియు నశింపసట్టియు కాంత మెనట్టియు శ్రీశ్రింపనట్టియు మోక్షమును దేనివలన 
పొందునో అదివిద్య యని యు సిద్ధియని యు మతి మనియు మేధయనియు (పజ యనియు 

మూ! లోశే వితతమా తానం లోకం చాత్సని పశ్యతః | 

వరావరదృశః శాన్తిః జ్లానమూలా న నశ్యలతి॥ వశ్యత ః సర్భభూ కాని 
సరాంనసాసు న | | బహ సస నం న శువసోవ సరా న్ధాసు సరదా (బహ్మభూతన్వ నంయోగో ద్ధన్యూవ 

పద్య తే! నాత్మనః కర ణాభావాల్లిజ్ఞ ను ప్యువలభ్య తే | న సర్వకరణ 
త్యాగాన్గు క్ట ఇత్యభిధీయ తే | 201 

ఆ॥ తనను లోక మునందువ్యా పించిన వానిని గను లోకమును తనయందువ్యాపిం 

చీన చానినిగను చూచుచు ఆత్మ (పకృతి , సాదలగువానిని తెలిసీ కొనిన వానిక్తి జన 
మూల మెన కాంతి నశింపదు, ఎల్లప్పుడును సర్వావస్థల యందు సమ సభూతములను 

థి చూయుచున్న ను జీవన్సు క్త డెనట్టియు కుద్దుడెనట్లియు పురుషునకు దేనితోడను సంబం 
ధము కలుగదు, ము క్రి పొందిన ఆత్మప మనస్సు మొదలగు కరణ ములు లేక పోవుటవల న 

ఏవిధమగసలక్ష ఇమును ఉండ నేదు, ట్టి ఆత్మ సర్వకరణములును లేని వాడగుట వలన 
ము క్రడని చెప్పబడును, 
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మూ! విపావం ఏరజః ఇజాన్సం వరమతరమవ్యయమ్ | అమృతం 

టబహ్మ నిర్యాణం వ ర్యాయెః ఇా_న్తిరుచ్య ల! ఏత _త్తతే మ్య | ఏకా 

ఇ భాం . వో క 6 ఇ ఆ - గ్య by 
నం యల్ జాతా ము క్షనంశయాః |! మునయ వ)శమం జ రంత 

మోహారజఃస్సృహోః 1221 

ఆ! విపాపము, విరజస్సు శాంతము, పరము, ఆశ్నరము, అవ్యయమా, ఆమృ 

తము, (బవ్మాా నిర్వాణము ఇవి శాంతికి పర్యాయపదములుగ నుండును. మునీళ్వ 

రులు విజ్ఞానమానుపొంది సంళయమును మోవహామును రజోగుణమును స్పృవాయు లేని 

వారె ఏచమోతేమును పొందుచున్నారో అదియీ శాంతి యని చెప్పబడును, 

అధ్యాయ సంగ హాము, 

మూ! స్మ వయోజనముద్దిష్టం లోక న్య పురుషస్య చ | సామా 

న్యం మూలముత్పత్తై నివృత్తే మార్గ వన చ ॥ కుద్ధస_త్త్వశమాధానం 

నత్యాబుద్ధిశ్చ నైప్యికీ! విచ యేపురుషస్యో కా నిసా చ వరమర్షి ౯124 

ఇత్యగ్ని వేశకృ తే త_న్తే) చరకవుతి సంసా తే శారీరస్థానే 

పురుషవీచయ కారీరం నామ వజ మోఒధ్యాయః |] 

అ॥ ఈ పురువవి చయశారీ రాధ్యా యమానందు _ లోక పురుషులకుళల సాదృశ్య 

మును, అట్టిసాద్భశ్యమయును 'చెపుటవలనక లుగ (పయోజనమును, (పవృ త్తి కలుగుటకు 

కారణములంను, నివృ తి కలుగుటథ మొర్షవులును శుదస తష ము యొక్క సితియా, 0} _౨ ౧ థి ౨ P 
మోక్షమును కలిగించునట్టి సత్య మెన బుద్ధియు, మాక్న్షవిషయనును చెప్పబడినవి. 

ఇవ్విధంబున, శ్రీ/పౌదేపనామకక్ళవ్ల మా ర్రిశ్నా స్త్రీ(పణీకం బైన చరకదీపిక యనెడి 

చరకసంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు పురుష విచయశారీర మనెడు 
- ళో పంచమొ ధ్యాయము సమౌ_ప్పము, 

—0— 

షష్థాధ్యాయ ము, 
ప్ర 

మూ! అథాతః శరీరవిచయం శారీరం వ్యాఖ్యా న్యామః 1H 

ఆ॥ పిమ్మట శరీరవిచయ కారీరమును శెప్పబోవుచున్నా ను, 

మూ! ఇతి హ స్మాహ భగవానా తేయః 121 
అ అని భగవంతుడగు ఆ లేయడు వె ప్పెను, 

శ 
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మూ! శరీరవిచయః శరితోక కారార్గమివ్య తే భిమగ్విద్యా 

5) 
యాం, జాల స్వ హీ శరరత_త్త్యం న దివోవకారక శేషు భా వేప . 

మ త్సద్య తే; తెస్ఫాచ్చరీరవిచయం (వశంనన్తి కుశలా |8॥ 

ఆ॥ వైద్య శా_స్త్రృమునందు శరీరళ్వును తెలినికొనివచో శరీరయుయొక్క_ ఆరో 
గిన. నిమి త్రము శపయోగించూను. కరీరత్ర త్తే షముతు తెలిసి కొనిడచో శరీరమునకు 
శ పళారమునుకలిగిందు భౌవరులఅయందు దంతయు కలుగును. అందువలన శరీర భాగ 

మును తెలినీకొనుట |శేస్త మెవదని బుద్ధిమంతులు చెప్పుచున్నారు, 

మూ॥ తతి? శరీరం నామ చేత నాధిఘ్రానభూతం వజ్వాభూతే 

వికార నము దాయాత్మకం వమయాగ వాహా; యదా హ్యాస్ఫ్టిన్ నర్ రే 

భాతవో (నె షమ్య మావద్య_స్తే తేచా కేం వినాశం వా (పావ్నోతి; 
ఒం ల్ x 5 లో J Ra J వైషమ్యగ మనం హీ పునర్ధాతూనాం వృద్ధి హాోనగ మనమ కా_ర్న్నే రన 

(పకృృత్యా చ [41 

అ॥ఆత్మ క అధార మెనడిగను పంచమహా భూతివికారసముడదాయరూప మెనదెగ ను 
ఛా త్యాదులను సమము? వహీంచునది౫ నునుండునది శరీళ మవబడును. ఇట్టి శరీశ మునంద 

ఎప్పుడు ధాతువులు ఒనెషమ్యమును పొందునో ఆప్పుడు నేశమునుగాని వినాళమున 
గాని పొందును. ధాతువులు ఏక బేళకముగ గాని సంపూర్ణ ముగ గాని వృద్ధి నైనను తీయ 
మునెనను పొందుట యే వెపమ్య మనబడును, 

నూ! యాగ వజ్యేన తు విరోధినాం ఛాతూనాం వృద్ధిహాసౌ 

భవత; యద్ధి యన్న ఛాతో ర్వ్చాద్ధికరం తె త్తతో వరీతేగుణన్య 

ఛాతోః (వత్యావాయకరం తు నంవద్య తే | తచేన తస్మా ద్భేషజం 
సమ్యిగ వచార్య మూ ణ౨ యుగ వన్నూ్యూ నాతిరికానాం ధఛాతూనాం 

సామ్యకరం భవతి; ఆధిక మవకర్ష తి, న్యూ నమాప్యా నయతి 16H 

ఆ॥ పరస్పరవిరోధ స్య భావముకల ధాతువులక వృద్ధితయములు ఒెకేసారిళ 
కలుగును. ఏది ఏధాతువునకు వృద్ధినికలించునో ఆది ఆభావుతోవిపరీత్రమెనగుణములు 
కల ధాతువునకు కయమును కలిగించును. అందువలన నౌషధము సరిగను పయోగింప 

బడీన దై వృద్ధి పొందియు శీ ణించియు నున్న ఛాతువులకు ఒకమారుగ నే సమత్వ 
మును కలిగించును. ఎట్లన శా_వృద్ధిపొందినదానిని తీణింప కశేనీయు శీణించినదానిని 
వృద్ధిపాందిం చియు సమకమును కలిగించును. 

మూ! ఏతావదేవ హి చె వజ్బ| వయో? ఫలమిష్ట్రం న్వస్థ 
రా ఫీ లు రు 

వ తాను సాండ్ : న వ్ల ్రకునుస్థూనే చ యావద్ధాతూనాం సామ్యం స్వాతి ; స్వస్థ హ్యకి 

ధాతూనాం సామ్యానుగహార్థ మేవ కుశలా రనగుణానాహోరవి కా 



274 చరక నంపీొతే, 

రా౭శ్వ వర్యాయే కోచ్చన్త్యుపయోక్తు కుం సాత్శనమా జ్ఞా తాన్, వక 

[పశారభూయిక్టూా డ్రా క్ర్పొవయుక్టొనా_ స్తడిరపరితేకోర సమా క్ఞ్ఞాతేయా చేష్ట 

యూ నము మిచ్చ_స్తి గ ర్భమ్ | || 7|| 

అ॥ జుషధమునుపయోగించుటకును స్వస్టవృ త్సము బాచరించుటకోను ధాతు 

సామ్యముకలుగుట యే బలవబనగ నుండును. ఆరోగ్య వంతులుకూడ ధాతు శె ఫామ్యమున్సు 

కవిగియుండుటకొర కే, సాత్మ్యములున వెప్పుబడిన రసములను గుణములను ఆహారవిళఖా 

రములను ఉ చికి మెనకరిమముగ నుపయోగింపవలయును. ఒ కేవిధ మెనవాొనినిక పయో 

షించు వారు వానికీపవిరీత ముగ పప్పబడీసకృత్య ముల చేసనుత్య మును కలీగించుశొసెదరు, 

మూ! దేశ కాలాత్శగుావివరీతానాం హి కర్మణామాహార 

వీకారాణాం చ కి/యోవ యోగః సమ్యక్ న ర్యాలి యాగ నంధారణ 

మనంభారణ మదీ బాం చ గడిమతాం సాహానానాం చ నరవం 

స్వన్దన త్త త మేతావ గాకూనాం సామ్యాను ౫ హోర్థముపదిశ్య తే [| 

! ధాతుసామ గునుక లిగి యుండుట క్ ఆరోగ్య వంతుడు ___ దేశము కాలము 

శరీకము గ బవినిసరీ తరు లన పణములుక ల కర్మలను ఆవారవికారములను సరిగన పయో 

సించుట, ఆసమ్య ఇగో 'స్టైన ముల నన్నిటిని విడిచి పెట్టుట, మలమూ, ( తోది వేగములను 

ఆరికట్టపండుట, మున నకు మించినపనులను చేయకండుట వీని నాచెరింపవలయును, 

మూ! భాతవః వ్రునః శాదీర్రాః సమానగుణే $ సకానగుణ 

భూయి స ర్వాకావ్యా గహారపవీహారె ర ఛ్యన్వ్యమ్యానై ర్భన్ధం [వాప్నున స్త్రి 

“౫ 

హ్లానంతువివ వలీతగు వ్రైగ్యవ రీతగుణభూయి] పె. ర్యాకవ్యభ్యన్వమానై 8 19॥ 19) 

ఆ॥ శరీరమునందలి ధాతువులు తెనుతోసమాన మెన గుణములుకి లిగినట్టి కాని 

సమౌనగుణము అధికముగ క లిగినట్టికాని ఆహారవిహారములను సేవించుట చే వృద్ధిని 

పొందును, తమతోవిపరీత్ గణములు క అ వానినిగాని విపరీకి ణయులధికముళ గలవాన్సిని 

"గానీ సేవించుటవే శ యమును పొందును. 

మూ॥ త్మలేమే ఫరీర ధాతుగుణా*ః సంఖ్యాసామర్థ ర్స రాక తద్య 

థా_గురులఘుశీతోో పన్ని ౫ మాక్ష మన త్రీక్టస్థిం సరనమృదుకరిన విశద 

విచ్చిలక్ల క్ష ఖర సూకస్థూలహష్ట 9వ) వాళ శేషం యే గురవ ్మోగురుభి 

రాహారగుకా ర భ్యన్యమా,నై రాప్యాయ్య శ్రే లఘవశ్చ  హనస్తి; 

లఘవస్తు లఘుభిరాప్యాయ్య సై స గురవశ్చ హన్తి ని ఏవమేవ 

సర్యధాతుగుణానాం సామాన్య యోగాద్వ్యృద్ధిర్వివర్యయాన్నా్రనః; వ్ 
తి న్భాన్మాంసమాప్యాయ్య లె మాంసేన భూయ స్త సరమ నే సభని! శరీర 

ప= నాటా. ఇయనంయనునలు వ చయ పతపోయటయళాణు కాం. నాను టూ = సం 



వారీ క స్థానము, 975 

ధాతేభ్యః, త థా లోహతం లోహీ తేన, మేదో మేనస్తా వసా నన 

యా, అస్థి తెరుణాస్థ్నా. మజ్జా మజ్జయా, శుక్రం కేం, గర్భస్త్వామ 

గ ర్ఫేణ 1 Ou 

ఆ సంఖ్యాజ్ఞనముతోహాడిన శరీ ధాతుగుణములు చెప్పబడుచున్న వి, ఎటుల 

ననగా = గురు లఘు శీతే ఉన్ల న్నిర్ధ రూడి మంద తీత స్థిర సర మృదు క్రశిన విశద 

పిచ్చిల క్ష కుర సూకీ. ఇ స్ధూల సాంద (ద్రవ అనునివి గుణాములుగ నుండును, 

గరుగుణము:ల ఆవారములను ఊపయోగించినచో గురుగుణముకల ధాతువులు వృద్ధిని 

పొందును. మరియు లభఘుపణములుకల ధాతువులు తీయమును వాంనును అమఘుగుణ ము 

కలవానిని శవయోగించినచో అఘుగుణ ము: లవి వృద్ధినిపాం మును. గు రుసుణ ముక లవి 

కయమును పెంచను, ఇటులెనే స ౫ స్రధాతుగణారూలకు కు సమాన మనశానిని 

ఉపయోగించుట చే వృద్ధి ము విపరీత ములైన నానిని ఉపయోగించుట చే క్షయముకుకై లు 

గును, అందువల వ మొంసముము ఉపయోగిం వీనవదో శరీరమునందు ఇత” ధాకువులకం కే 

మాంసము వృద్ధిని పొందును. ఇటుల సే రకము నుపయోగించి టవలన రక్తమును. 

మేదస్సు నుప మోగించుటవిలఅన మేదస్సుమ, వసశల వ వ వాయు తరు ణాస్థు అవ లన 

ఎముకలను, మజ్జకలన మజ్ఞయు, శు క్రమువలన శుక మును, ఆమగర్శ్భమువలన (గొడ్డు 

“ముదలగువాని వన గర్భమును వృద్దిపొం మను. 

సా! యతి) "జే వలంయ చేం సామా స్వేన సామాన్యివ తి 

మాహార ఏకా రా శొమనాొం ధ్యం స్యాత్ నంనిహా తొనాం వా౭_వ్య 

యు కతా న్నోవ గో భు ఇల స్వెదన్య నద్ర ద్వా కారణాత్ , నచ 
య 

ల 

ఆప్ వ నే జ ' " G జ్య వ 4 

వికారా అసేవ్యాశ్చ, తత్ర నమా గుణభూ మిస్టైానామవ్య వకృతినా 

ము వ్యాహార ఏ కారాణామువ యోగః స్యాత్ ; తద్య థా శుక) 

కయ్ టీం నర్పిషోరువ యోగో మధురస్నిగ్ధ నమాఖ్యా ౪ “నాం మావ 

చేపామేవ [దవ్యాణాం, మూతే సమయే పువరితురనవారుణీమజ్ణుద )వ 

మధు రాన్హుల వణోవ డేది నాం, పరీవత యీ కల్నావమావకుష్యు_ క్లాజ 

మధ్యయవ శాక థధాన్యాన్లూ నాం, వాతతుయే కలుకి క్షకపాూయయాతు 

లఘుళీతానాం, పి త్రెక్ష యే౭_న్లులవణక టువ్రారోవ్యతిశ్ఞూ నాం, సోమ్ము 

తయ స్నిస్ధ గరుమధుర సాన్ష /పిచ్చిలానాం (దవ్యాణాం; కర్కాపి చ 

యద్యద్యన్వ ఛాతోర్వృద్ధిక రం" తత్తదాసేవ్యంః సవమన్యేహెమపి 

శరీర ధాతూనాం సామాన్యవివర్యయాభ్యా నృద్ధిహా/సౌయథా కాల ) 

నీ నాం కర్ర. చ న 7 మ ష్ట్ర 

కార్యా; ఇతి. నర్వధ తకూనామేకై కళో౬తిదేశతన్చ  వృద్ధిహా) 

కరాణి వ్యాఖ్యాతాని భవన్తి | 1! 

ఛాతుంభినర్ధయితివ్యః స్వాత్ , తెన్య యే నమానగుణాః న్యు రాహోర 



౨76 చర కనంహిాన, 

ఆ॥ వెన పెప్పబకీనవిధమున తుల్యజాతిరూపమస సామాన్యముచే సమాన వర్మ 

ములుగల ఆవోరవిశార ములు లఫింపనపథశుగాని అఫించివను అనియు క్త్ముగ నుండుట 

వలనను అసవ్యాము?గ నుండుటవల నను ఇతర కొరణాములవల వను ఉపయోగించు బకుపీలు 

లేనప్పుడుగాని ఛాతువునువృ్భగ్ధిపొండింపనలనీ యున్న యెడల సమౌానగుణములు గ అవిళ 

వెప్పబడిన ఆపహారవిశకారములు సేవింపతగనివి, నుండుట వలన అప్పడు చమహౌానగుణము 

అధికముగక లిగినట్టియు ఇత రవిధ మలై వట్టియు ఆహారవిశకారములమ ఇసయోగి ప వల 

యును, ఎట్లనగా. . శుకముతుణించినప్పూడు పాలను “సేత మభురర సముక లిగి: ట్రియు 

స్నిగ్ధగుణముక లిగిన ట్టయు ఇత గద వ్యములను ఉపయోగిం పవలయును, మూ త్రేము 

తీణించినప్పుడు 'చెరుకకసమును వారుశ్రీమద్యరుయొకి _ తేటను (దవప దాగ్గములను 
మధుర ఆమ్హ్లులవణరసములు కలిగినట్టియు _ క్లేదగుణముకల్ గి3కక్షియూ (ద్రవ్యములను 

ఉపయోగింపవలయును. పురీషము శీ ఢించీకప్పుడు ఉలకలు మినుములు. కుష్కుుండ 
మెడి (దవ్యవి శేషము "మీయొక్క ఆంతి రాధి కుందుండెడే మొౌొంసము యవలు 

ఆకుకూ౫ లు ఛా న్యాన్గన్లుము వీనిని * పమోగింపవలయును. వాత్రము కీ శించినప్పుడు 

కటుతి కక పాయరస ములను రూక్షలఘుశీశకగుణవు లను కళ్ గియున్న దంన్య ముల నుప 

యోగింపవలయును. పీ త్రము తీణి౨-ది ప్పుడు అమ్లలవణ కటురసము లను మౌొరమును 
ఉన్షతీక్ష గణము అనుక లిగియున్న (దవ్యములనుపయోగింపవలయును శ్రేష్మమాచ్నీణించి 
నపుడు మధురరసము ను స్నీగ్గగుగునాందపిచ్చిలగణములను క్ష లిగియుశ్న (దవ్యముల 

నుపమోగిం పవఅయును. ఆయా ధాతు వులనువృద్ధివాందెంచు క ర్య లనుకూడ ఆ వరింపవల 

యును. ఇటుల నే ఇతిరళరీర ధాతువులకుకూడ సమౌనములైనగు ఇములుకల (ద శ్యము 

లనే వృద్ధిని, విపరీతే ము లె వగుణములుక అ (దవ్యములచే వతృుయమును సకాలమువంయ 

కలిగింపవలయును. ఈవిధముగ సమ స్పథాతువులవను వృద్ధి కయ ముల కుకలిగించు 

(దశ్యములు (ప జ్యేకముగ ను వివరము” ను వెప్పబడినవి, 

మూ! కారే స్నాన శరీర పుష్టి క రా_స్ట్వి మే భె బాః కాల 

యోగః న్వభావనంసిద్ధి రాహోర సౌష్టనమవిఘాశి శతి | బలవృద్ధి కరా 
_స్ట్టము భావా భన సి; తెద్య భా బలవత్సును పే. చేశే జక బలవ 

త్పురుపే.కాలే చ సుఖశ్చ కాల యోగో బీజ వమేతగుణనంవ చ్చాహార 

సంవచ్చ శరీరనంవచ్చ సాత్మ్యన-వచ్చ న_త్త్వనసంవచ్చ స్వభావసం 

సిద్ధిశ్చ యావనం చ కర్ణ చ అహార శ్చేతి! అవారవరిణామః ర్నాషి 
మే భావా భన సి తెద్య్భ థా అలా జాప్ల్మూ వాయుః ేవః స్నేహాః 

కాలః సమయోగ స్పెతి; తత) తు ఖ ₹్యపామూష్మూదీనామాహోర 
వరిణామక రాణా ; భావానామిమే కర ని శెషా భన _న్తి, తద్య భా 
డోహ్మోపచతి, పాయురవకర్ష తి, న్తేదః ౨ థిల్యమాపాదయతి, స్నేహో 

మార్దవం జనయణి, కాలః వర్యా స్తిమభినిర్భ ర్వయతి, సమయోగ 3 



ఛ్రానీద స్థానము 97? 

పాం వరిణామధాతునామ్యకంః న పద్య శే ॥ పరిణామత స్వాహార న్య 
గుణాః శలీర గుణ భావ మావవ్వ న్పే యథాన్గమవిగున్ధాః, విరుగ్తాశ్చ 
విహన్యుర్విహా ఆళి ష్! వివోధిఫిః? శరీరమ్ | 144 ఈ 

అ యావనము మొదఠఅగుశాల ము, అదృష్టరూపమెనస్న భావము ఆహార సొష్ట 

వమ్ము విఘాత్రములు బేకండుట ఇవి సమ మున వృ్ని కలిగిం దువవిగ 

నుండును. బలమును భరి చేయు బాౌవములు చెప్పబడు చువ్నవి ఎట్లో గా_బలవంతు 

లైన పురుషులుక అ దేశమునందు జనించుట్క భురుషులు బఅవంగులుగనుండు హేతుం 

ఆతాదిశాలములయందు జనించుట్కు కాలము సుఖకరముగ నుండుట్టుళు/ కశోశిత ములును 

గ ర్భాశయముశు కు ములుగ నున్న స్పూను జర్మిం చుట, ఆహార సౌస్ట్రవమ్యు కరర భా ష్ట 
సము, యోగము లోన వానిని అ ఫ్యాసముగ సేవించుటు మనో వార్ట్యమా, (పకృతి 

స్వ భావము, యౌవనము, బె వ్యాయామము మొదలగుక ర్భలు, సంగోహ్మ్యు ఇవి బలమును 

వృద్ధి చేయు భావములు నుండును. చేకిమి, నాయుప్ప, శేదయు. స్నే వామ్కు కాలము 

ఆవారవిధివిశేషమాల యొక్క సనగ సగము ఇవి ఆహారపరణామమును క క లిగించువవి౫ 

నుండును. ఆహార సరి ణాామమునుక ళిగించు వేడి మొదలగు భావముల ముక ్క._ కృత్య ములం 

వెప్పబడుచున్నవి. ఎట్లనగాంఅఆవోరమును. వేడిమి పక్యముచేయును. వాయువు 

ఆకరి చును, కేదము ంశీశిశొన్దమును కలిగించును, స్నేహము మృాదుత్వే మును కలిగిం 

చును*. కాలము పాకి మునకు ఆ పపల్తి౦ కలిగించును. ఆహారవిధిచి శేషములయొ ౪. 

సమ్యగ్ ష్ట్ర” ము పాకమునకు ఛాతుసామ్యుమును కలిగించును, పఠిణా మమునొ, దిన ఆహో 

రమాయొక ్క_ అవిరుద్ధమ్ములైన “సాము లం శరీర సంబంధ వె మెస గురాముల యొక ్క__ భొ౫మూ 

అను పొందును. విరుదము లెనగుగాములు వానిని నశింపచేయును. విరోధిగుణముల చే 

నళింప చేయబడిన ఇరీలిసణములు శకీరమునకు మెరుపును కలిగించును. 

మూ! నరీర థాతవః పున్వ్వ్వవిఖ8 | నం|౫ హేణ-__మలభూతా,, 

(వనాదభూ తాశ్బ తెతె) మల ఘుాతా సై శమ శరీరన్య భాధక రాః 

స్యుః) ; తద్య భాశ రిక చ్చ చచి- దేవ సంవ చేహోః | వృథ గన్నానో బహార్నుఖాః 

సరివ క్వాశ్సి భాతేవః (వసేవితాళ్చ వాతేపీ త్త శెహ్మాణో మేచాశ్యే౭.ి 
(న్న 

శచిచ్చరీశె ఆష్ట న్లో భా వాః శరీర స్యోవ ఘా తాయోవవవ్య న్న నవ్వా) 

జ్ర 

సాక లే సం (పః మహే రి ఇత రాంస్తు (వనాబే, గస ర ర్యాదింశ్చ (దవా 

నాన్ సణభజేన, ర సాదీంశ్చ శుకా)న్హాన్ (ద్రన్యభే దేఎ 1151 

అ|॥ శరీరధాతువులు మల స్వరూపములనియు_ (ప్రసాదస్వరూపములనియు 

సామౌన్యముగ రెండువిభములుగ నుండును, ఏవి శ ర్రీవము వక్ర బాధను; లించున ర 

నుండునో ఆవి మలము అనబడును, ఏవి ఆన గా రీరరం[ ధములయందుం డునట్రి యు 

అ"సేళవిధము లై నట్టి యు బయటి కి వెడలుస్య భవమాకలిగినట్టి నీమిడీముదలగు మలము 

లును పరిపక్ళమునొంది మలరూపమునొందిన ధాతు భాగ ములును, (పకోపించిన వాత 



Sian a 

పి త్తశేవ్మను లును, శరీరమునందుండి శరీరమువకు బాధనుకలిగించు ఇట్టి ఇకేరఘ్సులన్ని 

యును మఠఅనులుగ నుండును వీనికిభిన్న ను లెనవి _పసాద స్వరూపములుగ నుండును. 

గురుణుణ ము ఆది యం బుక లిగి (దవగుణముఅంత మునందుక ల గుణ బేదములును, కరసముఆ 

యందుకలిగి శ్కుక్రముఅంతి మునందు క అ (దవ్వ భేదములును చెప్పబడినవి. 

మూ॥ బేషూం నర్వేహా మేన వాకపిత్తైప్మాణో గూ స్టా 
యీ 

దూపయితారో భన ని దోవత్యాత్ , వా తాదీనాం పున న్థాణ్య 
rt 

_న్రశే కాలాన్హశే (వదుష్ప్టానాం పవిధాళి *వీకీయె౭=_ ధ్యా యె "పా 

నాన్యుక్రాని, వతావ ల్యేవదుష్టదోవగతిర్యానత్సం స్పర్శనాచ్చరకీ ధా 

తూనాం; వ/కృతిభూతానాం ఖలు వాతాదినాం ఫలమారోగ్యం, 

తన్మాదేపాం వ కృతిభా వె (వయేతవ్వం బుద్ధిమ స్ఫః Ea సర్వదా 

సర్వథా నర్యంశ రీరం వేద యోఖిషన్ | ఆయు ర్యేవం కం_ర్లే న 

తద లోకి సుఖ|వదమ్ | 17|| 

అ। వాత్రపిత్తశేష్యములు ఇెడినవైతమయందలి దోషస్యభావమువలవ రసము 
oa 

ప్రురీషము మొదలగువాని నన్నిటిని దూషింపచేయును. ఆయా ధాతువులయందును 

శాలాంతరమునందును వాత పి త్త శేహ్మములు (వకోపిన-చచినపష్పుడుక లుగు అక్ష'ఎములు 

వివి ధా?ితపీతీయా ధ్యాయము నందు శెప్పబడినవి, దుష్ట్రమెన దోష ములయొక్క గక 

నము స్పర్శజ్తానముకల శరీర ధాతువులయ చే కలుగును. వాకపి తీ శ్లేష్మ ములు సమాన 
భా విం 

స్టితియందంన్న చో ఆరోగ్యము కలుగును. అందువలన వాతపి త్తీశేష్మములు సమాన 

స్టితియందుండునట్లు (ప్రయత్ని ంపవలయును, వీవెద్యుడు శరీరమును ఆన్ని విధముల 

చేశను సంవూర్ణమాగ ఎల్ల ప్వూడును 'తెలినికొనునో అట్టివాడు లోకమునకు సుఖమును కలీ 

షించు ఆయుర్వేదము ను పూర్తగ తెలిసికొనిసవాడగును, 

మూ! తమేవము కృన_న్హం భగవ_న్రమా తే)0యమగ్ని శేశ 

ఉవాచ.._శుత'మేతద్నదు కం భగవతా శరీరాధికాశేవచ?, కింను గ్రాం 
ఖలు గర్భస్యాబ్దం పూర్యమభినిర్వ ర్పశే కమ, కతోముఖః కథం వా 

చా_స్సర్లతి_స్తిష్టతి, కీమా హోర శ్చ వ_ర్హయతి, క థంభూతశ్చ నిష్టా )మకి, 

ఖో దే ఇరు న wy ఆర 4 కై శాయమాహారోవచానై ర్హాతః నదో్యోహన్య తే,జాకస్తుకై ర వ్యాధి 
శీ ఇ వరి ఆ 4 ఉల రభివర్ధ లే, కిం చాస్య దేవాది ప్రకోవనిమి తావి కా రాన్స భవ స్తిజహో 

5 rf ren ో ఇం గో పిన్న, కంచాన్య కాలా కాలమృణ I సౌధ వ యోర్భగబఐ నధ్య 

వన్నతి, కంవాన్య పరమాయుః, కాని చాస్య పరమాయుపో నిమి 

తాసీతి ॥18॥ 
ఆవ్ 
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అ॥ సెవిభముగ వెప్పిన ఆ “కేయంరిసార్సి అగ్ని వేకఘుడు ఈ కిందివిధమున అడి 

గాను. కరీం విప య మిన మీరు చెస్పివవా క్వ యల వింటి?. కుక్షి యంచు గర్భమునట 

సీఆక భవము తొలుత ఏ్పకును* గి సను ఏ వె వెప్తువకముఖముకలదె ఎట్టు లోపల 
ఉండును వెట్టిఆ హోర ముక అడిగ నుండి ఎట్టి టె 'బమలువెడ కలు ము జరించినపిదప ఎట్టి 

ఆహాణోపచారములశచే “వంటనే నశిః చును? ; జనించివపీదప వేనిచే వ్యావ తేని చైవృద్ధ 
నొందును? జేపతలు "పెంంనఅగువాావలనకలు% వికారములు వనికి సంచవిం రునాశేదాకీ 

శాలాళాలమృక్యువుః యె b- ఖువాభావములను మారు దీనికి ఎట్టునిర్భయిం 'నజను * 

దీనికి పణమో వాయు పెద్ది ? దీ" యొక్క పరమౌయువునప శారణము లెవ్వి $ అనీ 
ఆడ్ర గను, 

మూ॥ త మేవముక్తవ _న్హమగ్ని వేశం భగవాన్ పువర్వసునా 

(కయ = ఉవాచ_పూర్వ యు క్త మేతద్ల ద్ద గ్భావ కాన్న య భాయ, 

సిరెరర్త రతె కుతూ, యచ్చూన్య యదా నం ట్ట. తేజ జూతేం; వతి 

పచ్డవాదొ స్త సై త టహువిధా? సూత )కారిణామ్మ హ్ సు “స 

సర్వేషాం, తానపి నిబోధోచ్యమా నాన్ శిరః పూర్వమఖినివ_ర్హ రే 
క తపతి కుమారశిరా భరద్యాజః వక్యతిి సల్వేస్ట్రి) బాణా తద 

ధిఘ్రానమితి కృత్యా; హృదయమికి కాడొ_యకో చాహ్లీక భిషక్, 

వేనాధిస్థా శక తాళ ; నాభిరితి ఛ|చకావ్యః అహాకాగమ. ఇతి 

కతా! వశ్యాశయగుదమితి భ భద)శే”నికః, మారు తాధిస్టాన త్యాత్ ; 

వా నవాదమిపి బడీశేకతేత్క.ర: *క్వాత్పురువన్య, ఇని యాగ లిబనకొ 
వై చేహ. తాన న్యన్య బు ద్ధ్వభిఘప్రాగా' న సిజి లప వరొత, త్య్వాదచి న్య 

మితి మాదిచిః డ్ స ర్యాబ్లని వృత్తి ర్యుగ వది వతి ధస(_న్హ నరిక, తెదువ 

పన్నం సిద్ధ త్యాత్ ॥ నర్యాబ్న నాం తిన్య హృదయ మూలమధి స్థాంన, 

చ శేషా. ఎచిదళ్భావానాం, న చ ఆనా ఇ్రహ్పార్యాథినికర తి తేషాం, 

త రద్ధ్రదయపు "౪ న్యాణాం సర్యాజ్లానా. కీళ్ళ కాలాభినిర్భు శః క నర్వ 

భావాహ్యనో Sp న దతిబద్దాః; త న్యాద్య థాభూతిం దర్శనం సాధు 1.౪ 

ఆ|| వెవిధముగ అడిగిన అన్ని వేళుని గూర్చి ఆతేయుడు ఈ్యకందివిధముగ 
చెప్పెను, పకీయందు గర్భము ఏర్పడువిధథ మును ఆంగ _ప్రత్యంగ ములుఎప్పుడుక లుగునది 

యుగ రా వకాంత్య ధ్యాయమునందు ఇచెవరలో వెవృ్పబడినషి అంగ|పత్యంగములు 

ఏక్పిడువిష యయమె, సూత శారు లెనబు షీళ్వరు = యొక్క ఆ నేక్రవిధమ్ములెన విరుద్ద వాద 

ములు కలవు, వానినన్నిటిని చెప్పెదను వినుము, సమ స్తే ది యయులకును శిరప్సు అధిష్టాన 

ము నుంపును గావున కుక్షి కంగు గర్భ మునకు తొలుతళిర స్పుఏర్పడునని కుమార శిరు 

ఉను భరద్వాజుడు చెప్పెను. చేత నాధాతువునక అధిష్టానము గావున తో"లుత వాడ 



280 చరక నంహిత, 

యముసఏర్పడునని బా హ్లీక దేశ స్య డగు కాంకాయనుడు చెప్పెను. ఆహారమువచ్చుటక 
స్థానము గావున నెలకే నాభి పర్పడునని భ_శా ఫ్యుడు చె ప్పెను. వాతమునకుస్తోవము 

లీసటవలన తెల వ పక్యాళశయముశు గుద స్థానమును ఏచ్పుడునని భ(ద్రశనుకకు 

చెప్పెను, ఫరుషువప వా_స్ట శాడములం నాధ వములుగ నుండును గావున తొ లుత్రహ స్ప 

పొదములుదిర్పడుంవని బడికుకు వెప్పెను, బుస్ఫికి ఆధఢిస్టానములు గావున శొలుక 

ఇం దియ మలం ఏక్పడువన్సి విజేహాదేశములక(పభువగు జుకు చెప్పెను. పరోక్ష 

ము శ నూండంమ గావు ఊహేింపళక్యము కాదని క్రళ్య పుడగుమారీచినువార్డి చెప్పును, 

సమ _స్తమ్ములైన అంగ | ప్రత్యంగ ములను ఒశేసారిఏక్పకునని భ; నర్పంతరి చెప్పెను ఇపెసీ 

'మైనడగుటవల వ తెగ యువ్న దె. సకు_స్తము లేన జంగ కేర్ణింగయులకుతు ఓ జుస్ఫు మెం 

ఆగుకొన్ని భావములకును హృదయము మూలను గను అధ స్థావముగను ఉండును గావున 

తొలంత అంగ ప్రత్యంగ ములు ఏర్పడ చేవ, వాద యము మొదల 'చసమసావయవము 

లును ఏక కాలమునండే ఏన్పడును. శరీరమునందలి సమ స్పబానయులును ఒకదానితో 
నింకొకటి సంబధమును కలిగియుండును. కావు చేటు చేప్పు పది సమో చీన మగ 

నుండు ను, 

రా గగ్భస్తు ఖలు మాతుః వృష్టాఖిముఖ ఠూర్ధ్వశ్ రాః 

నంక ఖా ప్ "న్యా స్తై జరాయునృతః క శి! నర వగతిపీపొనాబుభుతస్తు 

ఖలు గర్భాః వరతవ)వృ ఫీ, మాకెరమా నితె ర వ _రియత్యువ న్నేహో 
న్ 

వ స్వేదాభ్యాం గర్భస్తు నదనద్భూ తాడ్జా నయః, తెదన_నరంపహ స్య 

లోమకూపాయనై నువన్నే హః కళ్చీన్నా భినాక్యయనై &; నాభ్యాం 

హ్యాస్య నాడీ _్రసక్తా నాడ్యాం ఛచావర్కా అవరా తాన్య మాతుః 
డా న్. మర్తహుదయు వ హః DN తామప ర మభినంస 

ధా రా పిపవ్య ల సశ రీర అ క్త్యాయ Bae 

తేన 9వ క్రి గషాకరమాశిత్య వ రయ 
— 

తె సవతః Di 
లం 

ఆ|| హక్నీ యంచు గర్భము తల్చియొక్క పృష్టము.వైపునకు ముఖముకలఅదిగనూ 

డఊర్ట భాగ మున పండు శిరస్ఫుక లదిగ ను ముడుచుకొని యున్న ఆరగములుక లదిగ ము 

మోస చే ఆవరింపబడేనదిళను ఉండును. గగ్భుముదప్పిక యూ ఆక్షలియు లేనిదై పరత్రంత 

వృ చెక్ష లై యఃండుమ. వ్యక్తో కో న్య కృచులెన అంగ (ప్రత్యం గ ములుగ అగర్భ ముతల్లి వలన 

కోలం పశాపవ్నేహు ఈ శాప స్వేదమునల 3 పోషంపబకుచు. అంగ (పత్యంగములు వ్యక్త కము 

లైనవీదప ఈ, మూ మునక ఉపస్పేవాము రోముకూప మొర్చ ములను డి కొంత యః నాభి 

యందలినాడీ వార్టిము ల నుం ండికొంతి యా సంక మిం చు, గర్భముయొక కా నాధియ ౦ద 
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వాడి కూర్చబడి యుండును, ఆనాడియందు మావి కూర్పబడియుండును. ఆమౌవి 
కలయక హృదయము శో సంబంధమును కలిగియుండును, అహృదయము రసాదు 

గో 
లగు _సవించుచున్న నాడుల ద్యారా మావికో సంబంధ మామ 3లిగించుకు అటు 

స్స ఇన్ 

ఫ్రవించున సము గర్భము వకు నమ_స్టవిధభము లెన బలమును వర్షమును కలిగించును. గర్భ 
' ర -— a స వాను ఫొందియున్న (స్త్రీయొక్క_ ప్రమస్త రసములత్రోకూడిశ ఆహారసంబంధ_మెన 
కము మూడువిధములుగ నాపయోగించును. ఎట్లన గా___ తల్లియొక్క_ శరీర పోష కా 
కొరకను సృన్యముకొరకును గర్భ మూయొక్క_వృద్ధికారక్రును వపయోగించును, లోన 

నన్ను గర్భయు అట్టి ఆవోరము శే పోషింప బడును పరతంత్రృవృత్తికలదై తల్లిని ఆశ 
n+) (sm గగ an 

యించీయుండును. 

మూ! న చోవస్థిత కా లే జన్ఫని (వసూతిమారకుత యోగాత్సరి 
ధా వ సరు అ గ అన్ 592 థి వృ త్యాఒవా రా (ప్కా-మత్యవత్యవ ఫేన; ఏమో (వకృలిః, ఏకృతిః 

«Xo / mn ఇ Va న్ వక ట్ర్ పునరత్ ఒన్య థా) వరం త్యతః స్వత నృ)వృ త్తిర్భనతి॥ త స్యాహారోవ 
nv 5 న 

చారో” జాతీసూల ) తారావడదిస్లావవికారక శా చాభివృద్దిక రౌ భవతః | 
లు గ్ 

శాభ్యా మేవ చ సేవితా భాం విషమా భ్యాం జూత; నదో్యోహవ్య తే 

శరురివాచి వ్యవరోపితో వా తాత పాభ్యామ] పతిష్టీతెమాలః॥ ఆపో. 

చేశాదద్భుత రూవదర్శనాశ్చాముశాన లిజ్ల చికిక్సిత వి శేషా చ్భ్చావోపవ) 

కోీఫానురూ పా 'చేవాదివ కోవనిమిత్తా వికారాః నమువలభ్య నే 1241 
అ ఆగర్భము (పసన కాలముసమోపించినప్యశు _పస్రవకాలమునక లుగు వాతిము 

యొక్క సంబంధ మువలస (తిప్పు బడీ కంందివై పునవండుళిర స్సు; అదై అపత్యమొర్షము 

దాొంరా బయలువెదలుము, నాకై బయిలు వెడలుట పంక్ళృతిగ నుండును, దీనికిఫిన్న 

ముగ బరుగుట నికృతిగ నుండును. ౫ ర్భము బయలు వెడలినపిమ్మట స్వతంతంనృత్తై3 అ 

చీగ నుండును. జాతిసూూ తీయా ధా్యాయమునందు చెప్ప బడ బోవు ఆహారములును ఊపబాగ 

ఘులును గర్భమున క పిళారవంను కి లిగించ వవిగాను అభివృ ద్ధినికలిగించునవి* ను నుండు 

ను, అచిరశాలమునం వేపాతి = ల్లు జడినట్రి యు వ్యాపించని వేళ్ళుక లిగినట్టియు వృక్షము 

ఇలిచేకను ఎండ చేతను నకించంవథ మున, విషమముగనుపయోగిం పబడిన అట్టిణఅహాఎచుల 

వేకను ఉపభారములవేశ్రను శిశువు వెంటే నశించును. దోహ ప్రకోపమునకు సంబం 
ధము లేనట్టియు దేవతలు మొద అగు వారియొక్క పంకో పమావల వజనిం చునట్టి వ్యాధుల 

కలవని అప్తోప చేళమువలవను (ద్ర శ మెనరూసములుకనబడుటవలనను కారణాములంను 

లక్షీణములును చికిత్సలును పం 'త్వేకించి యుండుటవలనను నీర్థారణయగు చున్నది. 

మూ! కాలా కాలమ్యుతో్య్య్వస్తు ఖలు భావాభాన యోరిదముథ్య 

వసీతీం సక౨యః కళ్ళ్చిబ యయ ల స కాల ఏవ (మియ శే, న హొకాల 

చీదమ వీ తే శీ త్ర సమంక్, న ప్యృాచి;దతా నది,దతావా భం _గ్పి § 5; “ఎన మ్యాక్ 3 వం గు UE 

శాంస్యోవవద్య శే, కాలన్వలయణన్వభావాత్ ; త థాజఒఒజఒహూుర వ చే_ 
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కూ యదా మీ9య తే న తన్య నియతో మృత్యుకాల$ నన 
భూతానాం సత్యః, సమ క్రియ తారదితి, వతదఖి చాన్య థా౭ఒర్థ గ్రహా 

౧. న హొ కశ్చిన్న మి )యతే బ్ర సమ క్రియః, "కాలః పున రాయువ; 

(పమాణమధికృతోచ్య లే, యన్య చేష్టం యూ యదా మియతే 
తెన్వ న నియతో మృత్యాకాల ఇక్క తన్య నారభావా యథాన్య) 
బయత "కాలా భవిష్య సి త్య నోవవద్య లె, (పత్యతమం హ్యాకాలా 

హోరవచని కర్మణాం ఫలమనిష్ట , వివర్య యే చేష్టం; ప9త్యత.తశ్ళ్చోవ 
లభ్యతే ఖలు కాలా కాలయు క్కిస్తాసు తాన్యవష్ధాసు తం తె మర్ధ ఇచ్చ 

నమోత్య్యు; తద్య థా... కాలోజ.యమనున్య తు వ్యాధే రాహోర స్యాష 

ధన్య వ టకగ్నణో విసర్లన్య చాకాలా -వేలి, లో శే=_ ప్యేత న్భవతి 

కాలే చేనో వర్షత్యకాళే దేవో వగ్గతి, కాలే రీతమశకా లే శీతం, కాలే 

తవత్య కలే తివత్సి కాలే పుష్పఫలవుకాలే చ పుష్ప ఫలమికి;త సాను 
భయమ స్త కాలే మృత్యుర కా లే చ, నెక్తాన్సికం, యది హ్యకాలే 

మృత్యుర్న స్యాన్ని యత కాలవ )మాణమాయుః నర గం స్యాత్ , వవం 

గలే హా తాహితజానమకారణం స్యాక్చ్రత్యయోనుమానోవ దేశాళ్చా 

వ్య)మాణాని స్యు ర్వ వ)మాణభూతా; సరత న్రేషం, మై గాయువ్యూ 

గణష్టానాయువ్యాణ చోవలభ్య న్నే, వాగ్ర్ధస్తుమాతి ) మేచెద్యావమృవష, 

యో మన్య స్పై యదుచ్య లేనా కాలమృత్య్యుర ప్రీతి |. 5! 

ఆ॥] కా లాకాలమృత్యుసంబంధమగు భావాభఖావములను'ార్చి మొ అభి పాయ 
మును చెపుచున్నా య. “ఎవడు మరశించునో వాడు ప్రకాలమునండదే మంణించును. 
కాలమునకు ఛి దముండమిఆని కొందరు చెప్పెదరు. అట్లు చెప్పుట సరికాదు. కాల 
మునకు ఛి దము లేక డుటగాని ఛి_దముంసుట గాని కాలలక్నీ ఇస్య్భ'భొవమునుబట్ట్ 
కలుగ నేకదు. “ఎవడు ఏశాలమునందు మవణీంచునో జానికి ఆది నియత _మెనమృత్యు 
కాలనుగ నుండును. కాలము సమ స్పభూతములయందును సమ్మ క్రియలు కఅదగుటవలన 
నర మెనడి? నుండును అని కొందరు చెప్పెదరు, ఇట్టు శెపుటకూడ నరి౫ లేదు, 
(పతిజీవియు మోశ్రించు విషయమె కాలము సమ కియలుక లదిగ నుండును, ఆయు(ప్పు 

వమొణాముననసరిం-ది కాఅము షొప్పబడును. గోఎవశు ఏకాలమునందు చనిపోవునో 
వానికి అది నియత -మెన మృత్యు కాలముగ నుండు”నని ఎవడు చెప్పునో వానిఅఖి పా 
యమునందు ఆహా రాదిసమ స్ట భావములు కూడ నియత మెనకాలము కలవిగనుండును, 

కావున అట్టు చెప్పుట సరియైనదికాదు. అకాలము నందు చే మబడిన ఆహారము 'సంభ్రా 
పణము కృత్యము వీని యొక్క ఫలము ఆనిన్హవాగ నుండుటయు సకాల మానందు 
రోయబడిన వీనియొక్క ఫలము హీతకరముగనుండదుటయూ (ఎత్యాతమేముగ చూచు 

మన్న్యాముం ఆయా అవస్థలయందు ఆయా(పయోజనములను బట్టి శాలా కాల సంబంధ 
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మగుయు కి |ప్రత్యేకుముగ కనబడుచున్నది. ఎటులనన గా__ వ్యాధి ఆహారము కష 
ధము చికిశ్చ వ్యాధయొక్క్క_ మోక్షము వీనికి కాలా కాలములుక్రనబడుచున్నవి, లోకము 

నందుకూడ ఈవిషయము సంభవించుమున్నది. ఎటులననగా___ మేఘము శాలము 

నందును అకాలమునందూనుకూడ వరి ంచుచున్నడి. కాలమునందును అశాలమునండును 

కూడ శీతము కలుగుచున్నది. కాఅమునందును ఆకాలమునంచునుకూడ ఎండవలన 

తాపము కలుగుచున్నది. శాలమునందును ఆకాలమునందునుకాడ ఫుష్పములును 

ఫలములును కలుగుయున్న విం ఆందువలవ కాలమునందును అకాలమువందునుకూడ 

మృత్యువు కలుగును, కావున కాలమృత్యు వే కలుగుననిళాని ఆ కాలమృతక్యు వే కలుగు 

నని కాని చెపుటకు వీలులేదు, అకాలమృత్యువు చేనిచో ఆయువు నియత కాలప8మొ 

ణము కలదిగ నుండవలసీయుండును, ఇట్టున్న చో హీతాహితములనుగూర్చ. ెలిని 

కొనుట ఆనవసర మే యగును, మరియు సర్వతింత ముల మందును (పమౌణములుగ 

చెప్పబడినట్రియు ఆయుష్యు మును అ నాయుష్యుమును అంగీక రిం చువ ట్రియు (పశ్య 

ఈము అనుమానము ఊపదేశము ఆనుపుపమాణములు ఆ|ఫపమౌణమ లుగ శావఅసీ యాం 

డును, అశాలమృత్యువు లేదని చెప్పువాదము వె కారకాములవలన అర్థము లేనిదిగ 
నుండునని బుషులు తేలంచుచున్నాశగు. 

నూ! నర్షశ శం ఖలాగయువః వ )మూాణమస్నీన్ కాలే | తన్న 

నిమిత్తం (వకృృతిగుణాత సంవ తృాత్ష్యాప సేవనం చేతి 1371 

ఆ|| ఆయువుయొక్క్క_ పరిమాణము ఈక లి కాలమునందు నూరు సంవత్సర ములుగ 

నుండును. (కృతి గవ వ లు ఆత్మ వీనియొక ,_ సంపత్తువలనను సాత్మ్య్య మాలను 

సేవించుటవలనను ఆయు వు పరిపూర్ణము గ నుండ గలదు. 

జి 

అధ్యాయనం హాము. 

మూ॥ శరీరం యద్యథా తచ్చ న రతే క్రిషమామమయెః | 
9 ఎవి వ యా 

యథా శ్లేశం వినాశం చ యాతి యే చాస్య ధాతవః | వృద్ధి హానా 

యథా సతేపాం శ్రీణానొమావధం చ యత్ | 'దెహవృద్ధిక రా భావా 

బలవృద్దిక రాశ్చ యే! పరిణామకరా భావా యా చ తేషాం వృథ 

క్కి యా | మలాఖ్యాః నంవనాదాఖ్యా ధాతివః వశ్న ఏవ చ॥ 

నవకో నిర్ణయ శ్చాస్య విధివత్సెం్యవ కాళితిః | తేథ్యః శరీరవిచయశారీ"రే 

వరమర్షి శా 1511 

ఇత్యగ్ని వేశకృ లె తిన) చరక పతిసంస్క లే శారీర స్థా నేశరీర 

విచయశారీరం నాము మష్టోఒభ్యాయః। 

ఆ॥ ఈళరీరవిచ యాధ్యాయమునందు శరీరము యొక్క_స్వరూపము వ్యాధుల చే 
చాధనొంది 'శ్లేశ మును గాని వినాశమును గాని పొందువిధ ము, శరీరమునందలి ధాతువులు 

క్షీ 
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వీనియెక్క_ గృద్ధిమయములు, ఇని కీణించినవ్వుడు చేయవలసినవి ధానమా, శరీరమును 
వృద్ధివాందిచు భావములు, బలమునువృద్ధిపాందించు ఫభౌవములు, ఆహార మునుపరి ణాముక్సు 

నొెెండించు భొవములు, నీనియొక్క_ కృత్యములు, మల ప్వ్యరూపములు, పం వాద స్వరూప 

ములు, తోమ్మిదివిధ ము లగు పంళ్నలు, వీనికిసమాధానములు ఇవి చెప్పబడినవి, 

ఇవ్విధంబున, (శీపొదోప నామక కృష్ణ మార్శిశా స్త్రీపిణ్రీతంబెన చరక దీపిక మనెడి 
(aC) 

చరక సంహితా వ్యాఖ్యానమునందు శరీరవిచయ శారీరమ నెడు 

ప ఫ్రై ధ్యాయము సమాప్తము, 

సస వరాధ్యా యావ. 
(no) 

మూ! అధభాకః శరిరసంఖ్యా శాదీకం వ్యాఖ్యా వ్యామః। 1! 

అ పిమ్మట శరీర సంఖ్యా కారీరము ను ఉప్పబోవుచున్నాము. 

మూ! ఇతి హ స్మాహ భగవానా తేయః ॥2॥ 
అ|॥ అని భగవంతుడగు ఆతే ముడు చెప్పెను, 

న-ఖ్యానవమాణజ్ఞాన హేతోర్భగ వ _న్హమాతేయముగ్ని వేశః హృస్రచ్చ! 
తమువాచ భగ వానా ల్రేయః___శ్చృణు మత్తోఒగ్ని వేళ | నర్వశరర 

మభిచ మొణాద్య థా ప్రశ్న మేకమనా యథావత్ 141 

అ॥ సర్వళ రీరముయొక్క_ సంఖ్యా | పమౌ ఇమును శతెలీనికొనునిమిత్సము శరీరమును 
ఆవయవరూసపముగ విభజించి శ రీరసంఖ్యను చెప్పవల యునని అగ్ని వేకుడు ఆ తేరేయుని 
అడుగగా ఆ లేంయుడు ఇట్లు చెప్పెను. సర్వశరీర మునుగూర్చి [పళ్న కనుకూలముగ 
తన్వరీతిని చెప్పుచున్నాను, తి దేక ధ్యావనుకల వాడ వె సరిగవికుము 

త్యగ్వివరణము, 

మూ! శరీర వషట్ త్యచః; తద్య థా_కదక ధరా త్యగ్బాహ్యో, 

ద్వితీయా త్వెగనృద్ధ రా, తృతి యాసిధ కి లాననంభ వాధిఫానా, చతుర్ధీ 
దదుకుష్టనంభ వాధిఘ్రానా, వజ్బ్చామ్యలజీవి దభిశంభ వాధిఫానా, షి. 

తు సర : ౭ (ము యన్యాం శృన్నాయాం తామ్యత్యేన్థ వన చ తమః (బై విశతి యాం 

చావ్యధిస్థూయారూంవీ. జాయ నేవర్వసు కృషుర కాని సఘూలమూలాని 
డి దాని ణి 
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న్తి కీ మాని చెతి వ చః; చతొ భడ ష్ దుశ్చికితతమా చేతి మట్ త్యచః వతాః భడజ్ఞ్జం శరీర మనతత్య 

లి ||| 

అ॥ శరీ“రునందు ఆపక్వ వ్క_లు శాంకుప,. ఎటుల నన గా. వెబుపలముండు 

తక్కు ఊదక భరగ నుండును, రెండ కత్యవ్క_ అప్పర్థరగ నుండును, మూ కకటణి 

నీధ్మ కష్టమును క్వితే యును సంభవిందుటక అఎస్థా నయముగ నుండును. నాల్లవడి 

దదు)వష్టము సంభ విం చు ఏకు అధిస్థాన ముగ నుండును, అయిదవది అలజియు ఇది 
ధియు సంభవిం చుటకు అభిహ్రైవమున నుండు, ఆకవనెయసక్యవ్క_ నరకబడివచో 

మనుజుడు గురడ్డి వానిన ల్నెనై చీక టి యందుప వేశించిన వానివలె మోవాము నొందుకు, 

ఈక్యమ్క_ నుఆధారముగ చేసికొని నలు ఫును ఎర పునుకలిగినట్టి యు న్థూలములై నమూల 

ములుక లిగి ఐ ట్రి మూ చికిత్పింప లచికానట్టి యు వృణయులు అవ యవ సంధుల నుందు జఏం 

చును. ఈవిధముగ ఆకుక్వక్క_లు చెప్పబడికవి, ఇవి షడంగ ముల నోకూడినళరీర మును 
ఆవరించి యుండును. 

అంగ విభాగము, 

మూ! త|తాయం న్రరీర స్వాజ్ఞవిభాగః | తద్య భా బ్యా బా 

హూ ద్వే నక్టిసీ శిరో గీనం, అ_న్హరాధికితి వడజ్దమజ్ఞన్ 16! 
ఆ॥ రెండుచేతుల, రెండు కాళు, కంఠ ముతోకూడివశిర స్పు, అంతే రాది (*రీకమూ 

యొుక్క_ మధ్య భాగము) ఈఆరును శరీరయుయొక్చ_ అఆంగములుగ నుండును, ఇట్లు 
శరీరముయొక్క అంగ విభాగము వెప్పబడివది, 

అస్టివివర ణము, 

|| Dp Wn మె ల జస > 
దరూ (తిల వమష్ట్యఫ కాసి రతా Sep 0 Mo దనోలూఖల 

శ ఉం ఛి! ఇ నార ర్ల a నభః; ద్య భాద్యా తింశద్దన్వాః, ద్వా తింశద్దన్ఫోలూ ఖైలాన్కి విం 

శతిర్నఖా?, వింశ తిః; పాణపాదశలాకాః, చత్యార్యధిఫా నాన్యాసాం, 

న్న ఫి ఆ, అల బు రీ ణి వో § చ తెరి పాణపాద వృ్యాసి, ప్బర జ్ఞుల్యస్ధాని, En వ్య శ జె 

కరార్చాభః, చత్యారః పాణశ్ళోక్శణికాః, చత్యారః పాద యోర్షుల్భాః, 

చ తాంర్భం తో వ్ ంరిజ ఇ యో, దేం జానునోః ' దేంకూ 
పరస్టరత పరఖిని: చ త్యారిజ్యజ్స యోట ద్వ ప 

న! 0 మ్య్ వాటి ం అలి ల ల అగో ] - 
ర్చర యాః, ద్వ కాది ఏ బాహోోః సాంసయో్టా, ద్యావత.కా, 

ద్వే తాలుస్కి జే (శోణఫల కే, ఏకం భ గాస్థ్ర, పుంసాం మ్మే ఖాసి 

డ Fa ఇ "జే అ న ఏకం, (తికనం శిత మేకం గుదాస్థి వృష్టగతాని వల్చత్రింశత్ , వళ్ళా 
దశాస్థని (గీవాయాం, ద్వే జ్యతుణి ఏకం హాన్వస్థి ద్వే పహానుమూల 

క యూ వికాయాం | తీణి బన్టనే, చి లలాశు, ద్వే అక్ష" గల్ల ద్ర నాసికా (ఓ 
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న్ భా | 3 IOC 09౮ అ ర్ల ఫూ ణాఖ్యాని, ద్యయోః పార్శ్మ్యయో శ్చతుర్విం శతిశ్చతుర్యంశని; 
జ, ద్ శ జ్ఞ రాస్ట్రని చ పార్శ్వ కని, తావ న్సి “చె హూం స్థలి కాన్యర్భు దాకా 

రాణి తాని ద్విన_ప్తతిః, డా శబ్దకా, చ తరి థ్ర ౪క పాలాని, వక్షఫ్సి 
WwW లో న్ అద అధ | దళ, లర్ (త్రీణి పష్ట్యధికాని న] తాన్యస్థ్నా మితి 17 గర 

ఆ॥ ఎముకలు___దంతమూలములు గోళ్ళు వీనితోకూడ మూడువందఅల్ర కువద్రి ౯ 

నుండును. ఎటులననగా__దంతములువ్ర, దంతమూలములం వి నోళ్ళు 20, అర 

చేతులు ఆర కాళ్ళు వీనియందలి శలాకాస్థులు 20% అంసఫలళలకములకవ అధి స్థానములు 4, 

వా _స్రపాదములయెక్క్ల పృస్థ ములయందు 4 వేళ్ళయందు 6౧. మడమల తుండు 2, 

మణికట్టులయందు 2, వాస్తములయందు మణి కాస్థులు, 4, పొదములయందు 

సల్యాస్థులు 4 ముంజేతులయందు శీ, పీక్క_లయందు 4, మో కాళ్ళయందు 2, మోచే 
తులయందు 2, తొడలయందు 2, బాహువులయందు 2, అతీఫఅకములు 2, తాలు 

[పదేశములయందు 2, |శ్రోణిఫలకములు 2 భశాస్టి 1, పురుషులకు మే 'ఢాగ్టి 1, 
(తి క_ప దేశమునందలిగు దాసి క "నెన్నెముక్రయందు ౨ఏ) మెడ కుందు 15, జకు 

(పదేశములయందు 2 హాన్వని 1, వానుమాలములయందు 2, లలాటమునందు ౨, 

"న్యేత్రములయందు 2, గండ పదేశములయందు 2, నానీకయందు ఘోణములను పేరు 

కలవితి. రెండు పార్గ్వ ములయందును24 పీనియందు పంజరాస్థులు 94 మరియు అర్బుదా 

కారము? నుండుస్థాలి ళా స్థులం24.క ణక లఅయందు?, శిరస్సువందుండుక్ష పాలా స్థులుశ్క వక, 8 

స్థలమునందు 17, ఇట్లు ఆస్థులు మూడువందల అరువనెళ నుండును, (ఈఅస్థి సంఖ్య 

యందు, అలాటము నేత్రములు గండ్మప దేశములు నానీక వీనియందుండుతోమ్మిది 

అస్థులును ఒశే[పదేశ్రమునందు కలినియుండుటచే ఒ కేజస్టిగ నే పరిగణింపబడును ) 

ఇ దియాధిఖూ నాదివివర ణము, 

మూ! వచ్చని యాధిష్టానాని; తెద్యథా-తే(గ్, జిహ్మ, 

నాసికా, అశీణి, కర్ణా చ ॥ వక్తా బుద్ధిని) యాణి; తద్య థా 

స్పర్శనం, రసన, (ఘాణం, దర్శనం, (శో తనుతి |] వళ్ళు క ర్మేస్టి) 

యాణి; తద్యథా.__హాస్తా, పాచొ పాయుః, ఉవస్థో, జిహ్వా చేతి! 

హృదయం చేత నాధిస్థూన మేక మ్ 111 

ఆ॥ చర్మము, నాలుక్క ముక్కు, ే్యేతములు, 'చెవులు ఈశ్రయిదును ఇంది 
యాధిహైనములుగ నుండును, స్పశకానమా, రసనము, ఘాణమా దళశకావము, ఫోం 
తేరిము ఈఅయిదును బుస్టిందియములుగ నుండును, వా_స్టములు పాదములు గుద 
స్థానము; గుహ్య స్థానము, వాక్కు ఈఅఆయిదును క లేం దియము ములుగ నుండును, 

హృదయ మొక్క_ టియు వేత నా ధాతువునక అధిష్టానముగ నుండును, 
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'పా)ణాయతే నవివరణము , 

మూ! దశ స్రాణాయతనాని తద్యథా---మూర్ధా, కో, 

హాదయం, నాభికి గుదం, వస్తి టఓజః, శుక్రం, శోణితం, మాం 

గతి! తేషు వట్ పూర్యాణ మర్శనంఖ్యాతాని 121 

అ॥ శిరస్సు, కంఠము, వృాదయమా, నాభి, సుద ప దేశము, వ సీ, ఓజస్సు, 

క క్రము, రమ్ము మాంసము ఈ పడియు (పొణాయతనములుగ నుండును, ఫ్వి లాగే 

“మొదటిఆోరును మర్థుములుగ కూడ నుండును, 

కోసాంగ వివరణము. 

మూ! వష్చాదశ కోస్టాడ్లౌని, తద్య థా నాఖీశ్చ, హృదయం 

చ, క్లోమ చ, యకృచచ్చ, పీహో చ, వృక్కొ- చ, న _స్తిశ్చ, పుదిపూ 

భార శ్చ ఆమాశ యశ్చ, . వక్యాశయశ్చ, ఉత్తరగువం చ, అధర 

గుదం చ, కుదా)_న్హం చ స్థూలా చ్హ Jo చ, వపావపహానం చేతి! 19! 

అ॥ నాభి వాదయము, క్లోమ, యకృత్తు, ప్లీహ, వృక్క_లు, వ స్టీ, మలా 

భయము. ఆమాొశ యము పశా్యాశయమా, ఈ త్తీరగుద ము) అథరగుద ము తు_దాంత్రేయు 

న్గూలాం త్రము వపావవహానము ఈపదునెదును కోఫాంగములుగ నుండును, 

వృత్యంగా దివివర ణము, 

మూ! మట్పజ్బాశ త్ప్రత్యడ్లాని వషట్స్య'క్లేసావనిబన్హాని యూని 

యాన్యవరిసంఖ్యా తాని పూర్వమశ్రేషు వరిసంఖ్యాయమా నేషు తాని 

కాన్యనై్యః వ ర్యాయెరిహ వ కాళ్య వ్యాఖ్యా తాని భవన్తి; త్య 

థా... ద్వేజక్ష్యాపిణ్ణే కే, జ్యే ఊరుణ్ణి కే, డ్యాస్ఫిచా జ్యా వృష 

శౌ వకం శేఫ జ్యే ఉభే, చ్యా వజ్ఞ శౌ, జ్యా కుకుక్షరా,. ఏకం 

వస్తిీర్దం, ఏక మువరం, ద్వాస్తనా, దా భువ”, డే చాహాపిల్ణి కే, 

చిబుక మేకం, ద్యావోఫా, ద్వే సృృక్కా-ణె స్వా దా ద_న్హ వేష్టకౌ, ఏకం 

'తాలు, ఏకా గలశుణ్ణికా, చ ఉవజిహీశే, ఏకా గోజిహ్వి కా, దా 

గణా, జ్యే కర్షశమ్మ-లి తే, జ్యా కర్త పుతకౌ, ద్వే అక్షికూశే, 

చ త్వారి అక్షీనర్హాని, చే అక్లి కసేని శే, ద్వే భు, వా, వకో౭_ 

వటుఇ చత్వారి పాణిపాదహృదయాని! నవ మహ్మోగ్తి ఫు వా)ణే 

సమ శిరసి, డ్వేచాధః॥ వతావన్హ్రశ్యం శక్యో మభిని స్పష్తుమ్! 



కనక చర కనంహిొతో, 

అ! (వత్యంగి ములు ఏబదికరుగ నుండును. ఇవి హా _సములు ముందలగు ఆకు 

అంగములయందును కూర్చుబడియుండును, వూర్యమునంగు ఆంగముజ చెప్పబడి 

నపుడు జెప్పుబడ9 ఈ సక్యంగ ములు ఆయాస గ్యాయపదముల చే చెప్పబడు చున్న వి, 

వఎటుఅనన-గా.__జంఘాపిండికెలు ఇ, ఊరువులయందలి పిండిక్షలు 2, పిరుచులయందలి 

ఊన్నత మైన (ప్రదేశమునందు 2 వృషణములు 2, మేఢ్రము 1, -చంకి యందలిపల్ల ప్ప 

(ప్రదేశములు బై గజ్జలు చై న్ఫీచమయులినపెనరుండు ఉన్నత పదేశమాులు 2 వస్తి 

యొక్క పెళాగము 1, ఉడరమా 1, సనమాలు 2, భుజములు 2. చాహువులందలి 

పిండికలు 2, గడ్డము 1, "పెదవులు ఎ, నోటియొక్క_ సెలవులు 2, దంత వేస్త మలు 

2, తాలం పదేశము 1 గళనాళలిక గ, ఉపజిహ్విక లు ఏ, నాలుక 1, గండ పజేశ 

ములు 2, కర్షశష్కు_లులు 2, చెవులు 2, అశీ కూటములు 2, కనురెప్పలు శీ కంటి 

క్రాలిమెలు 2 కనుబొమ్మ లు 2, “పెడతేల 1, ఆర చేతులును అర కాళ్ళును 4 ఇట్లు 

(పత్యంగములం ఏబదిఅరుగ నుండును, శిరస్సునందో ఏడును, అధః పదేశమునందు 

రెండును ఇట్లు తొమ్మిడినుహోశి దము అంండును, (పత్యశ్నము౫ చూడదగిన విషయ 
ములు వెప్పబడినవి, 

మూ! అని ర్లేశ్యమత వరం తర్క్య్యు మేవ !_ ఇెద్యఫా--నన 
స్నాయుళతాసని, న_ష్ప సిరాశ తాని, "జ్యే ధమసీశ తే, చత్యారి ఛేల్టీ 
శతాని, నప్తో త్రరం మర్శశతం, జే పునః నంధిశ తే, తి)ంకత్సహా 
సాణి నవ చ శతాని వటొవక్బాశ త్కాని సిరాధమనీనామణుశః 
వవిభజ్యమానానాం ముఖా గవరిమాణం, తొవ_న్తి మైన శిక్ష 
శ్ఫులోమానీ క్యేత ద్యథావద్యత్పంఖ్యాతం, త్వక్ప / భృతి దృశ్యం అప? 

వరం తర్క్య్యమ్, ఏతదుభయమపి న వికల్బ్య లే వృకృతిభావాచ్చకీ 
రన్య 1! 106! 

ఆ॥ చెప్పబడని విషయములను ఊహీరచుకొనవలయును. వెటులననగా __ 

స్నాయువులు 900, సిరలం 700 ధమనులు 20౧0, పేళులు 400, మర్నలు 107, 

సంధులు 200, అని తెలీిసీకొనవలయాూను, సీరాధ మనులయొుక్క నూకు ము సగ 

నుండు ఆగ భాగములను విభజించి లెక్కించినచో ముప్పదివేల తొమ్మిదవందల 
వీబదయారుగ నుండును, కేశములం ళ్ళు కవులు (గడ్డ ము మీసము వీనియందలి వెం టు 
కలు రోమములు ఇవికూ జ లెక్కి_ంచినచో అన్ని యే యుండును. క్రషక్కు_లు మొద 

అగునవి దృళ్యములుగ నుండును, మిగిలినవి ఊహింపతగినవిన నుండును, శరీరమూ 
(పకృతిగనున్నచో ఇవన్నియు వికల్పమును జెందక సలిగనుండును, 

శరీరమునందలి ఉద కాదులయొంక కురిమాణము. 

ననా! య_త్త్వష్టాలిసంఖ్యాయం తదువ దేత్యూమః, తేత్వరం 

సమా ఇమభి శ్లేయం, తచ్చ వృద్ధి హాసయోగి తేర్క్యా మేవ, తద్య 
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థాదకోదకస్యాష్ణాలయః శరీరే స్వేవాష్దాలి వమాణేన యత్తల్ 

(పచ్యనమానం పురిషమనుబభ్నా త్యతి యోగేన తథా మూత్రం 

రుధిర మన్యాంశ్చ శరీర ధాతూన్, యత్తత్ నర్భశరిరచరం బాహ్యా 
a) తగ్బిభ ర్తి, యత్తు త్వగ_న్సశే (వణగతం లసీ కాశ బ్దం లభ తే, యచ్చ 

షణా౭_రుబడ్ధం లోమకూ పేభ్యోనివ్పత స్స్యదశి బ్బ మవాప్నోతి,తదుద 

సెం ద సెక్టైల వమాణం) నివాళ్టులయః పూర్వన్యాహార వరిణా మ 

ధాతోర్యం తం రన ఇత్యాచత తే, _అష్టాకోణతన్య, స్ప పురీ 

ష్య, షట్ సోవ్మణకి, వళ్ళు విత్తన, చత్యారో మూూత్రన్య, 

[త యోనసాయాః, చా మేదనః, ఏకో మః, మ_స్తిష్క-స్యార్ధాస్టాలః, 

భక స్య తాన చేవ [వమాణం; తావ దేవ శైవ, ఇకౌజన ఇ క్యెత 

చృరీరతి త్ర్విము_క్తమ్ 117॥ - 
అ॥ అంటలిచే కొలు వతగిన వానిని చెప్పుచున్నాము. ఈపరిమొౌణము రోష మెన 

సహాజపరిమౌణముగ నుండును. ఈపరిమొణమునకు వృద్ధిగానితయమా గాని యున్న చో 

ఊహించి తెలినీకొ నవలయును. తే నళరీరమునందలిఉ దక ము తనయొక్క_దోసిలినో పది 

దోనీలుల పరిమాణము నుండును. ఏది అతియోగముగ (సవించుఫురీషమును మూత 

మును రక్తమును, ఇట్టిఇతిర ధాతువులను ఆళయించియుండునో, సీడి సగషశరీర ము 

నందును వ్యాపించుచున్న దై బావ్యాతషక్కు._ను పోషించుతుండున్నో ఏది త్వక్కు్లల 

యొక్క మధ్యయందుండి (వణమునుపొంది లసీకయని చప్పబడునో ఏది ఊపహ్మతో 

కూడుకొని రోమ హపములనుండిబయలువెడలి స్వేద మని శప్పబడునో అట్టిజాదక ము 

పడిదోనీళుల పరిమాణముగ ఉండును.ఆహారముయొక్క_ మొదటిపరిమొ?ామ ధాతువు 

రసమని చెప్పబడును, ఇదితో "మ్మి డిద్దో పిలు ౨ పరిమాణముగ నుండును, రక్తము ఎని 

మిదిదోసీలులపరిమాణముగను ప్రరిపము ఏడుదోసీ లుల పరి వమొణముగను * శ్రేష్ట ముఆర 

దేనిలులపరిమాణము౫గ ను, పి త్రము అయిదు పో సీలులఅపరిమాణవుగ ను. మూతే ము 

నాలుగుదోసీలుఅ పరిమాణముగన్కు వస మూడుదోసీలుఅపరిమాణముగను, మేదస్సు 

చెండుదోనసీలుఆ పరిమాణముగ ను, మజ్జ ఒకదోసి లిపరిమాణముగను, మెదడు అర 

దోనిలిపరిమాణముగను నుండును. కుక్రమును ఓజస్సును (ప్రత్యేక మగ ఆరదోసిలిపరి 

చూణముగ నుండును, ఇట్లు శరీరత్ర తము చెప్పబడినది. 

పార్థి వాదివివర ణము, 

మూ! తత్ర యద్వి శేవతః స్థూలం స్థిరం మూరి మద్గుకుఖర 

క శినమజ్దం నఖాస్థివ_నృమాంనచర్మనర్చః కేశ శృశు)నఖలోమకణజ్ఞ రాల 

త త్చార్థినం గన్గో (ఘూణం చ, యద్ద)వసరమన్దస్ని గ మృ దువి చ్చింది 



ర సరుధిగ వసాక ఫవిత్తమూూ్శత స్యేదాది త దావ్యం రసో రఠరననంర చ, 

య_త్చిత్తమూహ్బా యో యా చ భాః శరీరే తత్సరమాగ్నోయం 

రూవం దర్శవఇం చ, యచుచ్భ్యానవ శ్వా సో నేమాని మేశ ఇఖృన 
వృసారణగ మన వ్రేరణధార ణాది తె ద్యాయపేయం న్పర్శః స్పర్శనం 

చ, యడ్వివి కముచంబే మహో ని వాణలూని సోతోంపి తదా నవితం కృముచ్య స్ గో న్త 
శబ్దః శ్ ౧90 చ; య,త్సయో కృ తత్స )భానం, బుద్ధిర్భున శ్చేశి 

శర రావయనసంఖ్యా యథాస్టూల భే బేనావయవానాం నిర్చిష్టై 1181 
అ! ఏవి విశేషించి న్లూలముగ ను న్థీరయుగను మూ ర్తి మరిశేమ. గను గృరుత్యము 

ఖర త్రము ఇాఠిన్యము ఇపి కలవిగను నుండునో అట్టినోళ్ళు ఎముప్రలం దంతములు 

మౌంసము చర్మము మలము “కేశములు శక కువులు రోమములు కండరములం “పెందలగు 

నబి పార్థివములుగ నుండును. మరియు గ6భమును భూ ణేం ద్రియమును కాడ పొర్టివ 
ములుగ నుండును. [దవముగనూ (పసరింధువదిగను మందముగను స్నద్ధ ముగ ను 
మృదువుగను పిచ్చిలముగ ను నుండు రసము ర క్త్రిము వస కఫము పీత్తము వూర త్రఘు 

మట మొదలగునవి ఆప్య ములు నుండును. మరియు రసమును రస నేందియమును 

కూడ ఆహ్యయులుగ నుండును. పిత్తము ఊోప్మ శరీర కాంతి ఇవన్నియు ఆగ్నేయము 

లంగ నుండును. మరియు రూపమును దర్శ చేంగియమునుకాడ ఆగ్నేయములుగ 
నుండును. ఉఆచ్చా్యాసము నిశ్వాసము ఉన్మేషము నిమేషము ముడుచుట ఇవాచుట 

గమనము (పేరణము ధారణము మొదలగునవి వాయవ్య మా లంగ నూండును. మరియూ 

స్పర్శమును  స్పర్భేందియమునుకూడ వాయవ్యము లంగ నుండును. శరీరమునందలి 
రం ధ ములును గొప్ప వైనట్రియు (సోత స్సులును అంత రిక ములుగ నుండుచు. మరియు 
శబ్దకు ను శో తేఫందింయమునుకూడ ఆంతరిక్షములుగ నుండును. ఏది నియమించునో 
అది (ప్రధానముగ నుండును. అట్టి ఆత్మయు బుద్ధి యు మనస్సునూ కలవు, ఇట్లు 
శ రీరావములయొక్క.. సంఖ్యయు స్థూల భేదము చే ఆవయవములును వెప్పబడినవి. 

నూ! శరీ రావయవాస్తు వరమాణుభేటేనా వరినం భ్యేయా భన 
న్య్యతిబహు తదతిసోతమ్మ్యాదితీన్షియ త్యాచ్చ, "తేపూం నంయోగ 

విభాగే వరమాణూనాం కోరణం వాయుః కర |, న్వభాళ ఏ MEH 
ఆ॥ శరీరావయవములు పరమొ్బ జేదమునను సరించి మీక్కి_లి అధికముగ నుండుట 

వలనను మిక్కి లి నూకు ములుగ నుండుటవలనను ఇంది యగో చగములుకానివగుట 
వలనను ఆపరిసం హే యయము లు? నుండును, అట్రేపరమౌణువులు కలియుటకు గాని 
విడిపోవుటకు గాని వాయువును కర్మయు స్వ భోవమును కారణములుగ నుండును. 

మూ! త చేత చృరీరం న” ఖ్యాతమనేకావయవం దృష్ట మేక తేన 
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ఆ అెనీళావ యవములు కలది? వెప్పబడిన ఈశరీరమును ఏకత్వ ము” చూచి 

వచో రాగ ద్వే పాదులతోకూడికొనిన వా డగును, భిన్నముగ చూచినచో మోతుమును 
పొందును, రాగ ద్వే పాదులతో కూడికొ నని ఆత్మ సము స్థభావములతోను సంబంధము 

శేనిదగుట వలన మోతుము నొందును, - 

ral ra అధ్యాయనం గ హాము, 

మూ! శరీర సంఖ్యాం యో వేద సర్యావయవకో భిషక్ | 

ననిమి తేన న మోహేన న యుజ్య తే! అమూఢో మోహము 

లైశ్సే న చోమై రభిభూయతే | ' నిద్షోపో నిస్భృహః శా_న్హః వశా 
మ్యుత్యపున నః 132 

వ్ సంఖ్యా శరీరం నామ నప మాఒభధ్యాయః। 

అ ఎవడు శరీరపంఖ్యను సమ స్ట్రయులైన అంగ (పత్యంగముఅతోకూడ తెలిసి 
కొనునో అట్టి వాడు చానిని తెలిసికొనకపోవుటవలన కలుగు మోవామును పొందడు. 

అట్టివాడు మోవాయాలము లెఐ దోషములు లేని వాడే నిస్పృహుడును కాంతుడును నె 

సంసారమునుండీ విశ మించి పువర్ణన్మ లేని వాడుగ నగును, 
టా 

ఇవ్వి థం బున, (శ్రీ'పాదోపనామక కృషన్ణమూ ర్రిశ్నాన్త్రీపణీకం బైన చరకదీపీక య చెడి 

చరక సంహీ తా వ్యాఖ్యానమునందు శరీర సంఖ్యా శారీరమ నెడు 

స్టమా ధ్యాయము సమౌ ప్పము, 

ఫ్ 0; 

అష్టమాధ్యాయంవంం, 
ww 

Mr, Fla] 

మూ! అథాతో జాతిసూ తీయం 'శారీరం ప్యొఖ్యొనా యః శి 1శే 

అ॥ పిమ్మట మవాతీన ర్భావకాంతిశారీరమును వెప్పబోవుచున్నాము* 

మూ॥ ఇతి పహ సాహా భగ'వానా లేయః 24 

ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తే]యాడు ప్పెను? 

మూ! (ప్రీ పురుష యోరావ్యాపన్న క క్ర క్రోణిత గర్భాశ యూ! 
(శేయనీం (వజామిచృతొ _న్తదర్థాఖివృ త్తికరం కరో సవ దేమ్యూమః 131 



892 చరక సనంహిత, 

ఆ|| పరిళుద మాలుగ నున్న శ్యుకమును ఆర్హవమును గ ర్భాశ యము నుక్రలిగిన ట్రియు 

అస్ అట 4 జ త్రి జో వసు వ < 

శ్రేష్ట మెన సంతొనమును కోరుచున్న ట్రియు Cy పురుషులకు (గన మైన*౦తానము 

కలుగుటకు ఆ పయోగించు కర్మను చెప్పుచు న్నాము. 

ఠి అమ. అధు హం ఆ 
| అథాపేేతౌ (స్త్ప్ర్రపురుపా హాడే ౧దాభామావ పాద మూ! అథాప్బత ఆ్రుపురుహో పా ర ల రమప 

మనవిచేచనా ఏ $ సశోధ్య (కమేణ (వకృతిమా వాన మెక్ , 

ంశుర్రాదాస్థావనానువాననాభ్యా ముపాచ రేత్ . ఉపాచశేచ్చ మధు 
మధనం స్కృ తాభ్యాం ఘృతతీరాభ్యా ) పురుషం, (స్ర్రీయంతు 

_తేలమాం సాభ్యామ్ | 1|| 

ee ప్రీ వురుమలవ స్నేవా స్వేదములను చేయించి వమన విలేదనరూఎమెన 

శోధనకర్మలను చేయించి పేయాడ్మికరుయుచే (పకృతి పెంంపాందింపవల యును, ళు 

నొందినపీదప ఆస్థాపనవ స్తీని అను వాసవ స్టిని చేయింపవల యును. పిదప మధురక సము 

క ల[ద్రవ్యములతోతియారుకా బడిన ఘృతము వీరము వీనిని పురుషునకును, తైలము 
య డ్డి క మాంసము వీనిని సీని ఇయ్య వల యును 

మూ! తతః పుష్పూక్స) భృప్ (తిరాత మాసిన (బహ్మచావ 

ణ్యధ:ః శాయినీ పాణిభ్యామన్న మజర్టర పా తే) భుకానా న చ కాంచి 

ec 4 

a 

న్నృజామావ ద్యెగ, తతశ్చతు శ్రేఒహా న్యేనాము క్పాజ్య నఠిర స్క-ంన్నా 

వయిళత్వ్యా శు-కాని వానాంస్యాచ్చ్బాద యేత్సురువం చ, తెతః శుక్ష "వా 

నసౌ (నగ్విణా సుమన సావన్యో వ్యమభి కామా నంవ సే తాఎుతి 

బూ)యాత్ ॥ స్నానాత్పభ్ళతి యుగ్శవ్వుహస్సు నంవ సేతాం పుత్ర 
కామా, అయుో షు దుహితృ కామా ॥:॥ 

అ॥ ఆ ర్హనర్భనముక భి గినడి "మొదలు మూడురోజులవరక్రు ను బ్రహ్మ చారిణినను 

(కిందపరుండునదిగను నుండవలయయను. మరియు అన్నమును (కొ _క్టదియసుపాతే 

యందు చేతులతో తినవలయుళు, వేనినికూడ స్పృశింపకాడదు. పిమ్మట నాలుగవరో 
జునఈ స్త్రీకి _తెలమునుపూసి శిరః స్నా నమును చేయింపవలయుశు. పిమ్మట స్త్రీ సూను 

పురుషుడును తెల్లనివ స్త్రతులను ధరింపవలయాను, అట్లు తెల్లనివ స్త్రయుల ధరించి 

నట్టియు పుప్పమౌాలికలతోహడినట్టియు నిర్మల్వమైనమనన్సుక లిగిన టియు పరస్పరము 
(పేమకలిగినట్టియు | స్త్రీ ప్రరుషులు మెథునమును ఆచరింపవల యును, పుత్రే సంకౌవ 
మును కోరినచో బుతుస్నానము చేసిని మొదలు యుగ్మదినముఅ యందును, ఫు,తికా 
సంతానమును కోరినవో అయుగ్మ దినములయం దును మెథునము ఆచరింపవల మును, 

మూ॥ నచ న్యుభ్రాం పార్శ్వగ తాం వా నంసే వేత; న్యు 

యా వాతో బలవాన్ న యోనం వీడయతిి పార్వ్వగ కాయా 
. దక్షి ణే పాళ్ళ్వే స్మా స చ్యుత్ ఒపిదధాతి గర్భాశయం, వామే 
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౧ పళ్ళే తస్యాః వీడితం విదహాతి ర_క్తళ్ళుకం, తస్మాదుకత్తానా 

సతీ బీజం గృప్టాయాత్ , తస్యా హి యథాస్థానమవతిష్టన్హే దోషాః | 

పర్యాప్తే చెనాం కీతోదశేన పరిపి.ంచేత్ |! తతాత్యశితా మధితా 

విపాన్తా భీతా విమనాః కోకార్తా క్రన్రాఒన్యం చ పుమూంస 

మిచ్చ స్త్ మెథునే చాతికామా వానారీగర్నం న ధత్తే విగసుకూం 

వా ప్రిజాం జనయతి | అతివాలామతివృన్ధా ' దీర్ధ గోగిణమ న్యేన వా 

ఏకా రేణోవన్నషాం వర్ణ యత్ , పురుపే.2- వ్యేత వవ దోపాః! అతః. 

నర దోవమనర్జితే" స్రీ అరుపౌ సంన్ఫు కే మరా తాం, న జాత హాన్టౌ 

మెభు నె చానుకూలాపిష్ట * న్హ " స్వా _స్పక్లం సుఖం గ యనమువక ల్న్య 

నునోజ్ఞం హీతే మశవ మః తా నాత్యశితే' డశ్నీణపా జేన పుమూన్ 

వామపాటేవ గ్ర బాతోహాత్ ; తతి) మ_న్ట)ం (పయుక్లో గ అపి 

రసి ఆయురసి సర్వతః వ/లిఘ్రైజసి థాతా త దధాతు విధా తా 

తా దధాతు బహ్మావర్చనా భ వేదితి “బ్రహ్మా బృహాన్పతిర్విస్లుః 

సోమః సూర్య _స్హథా౭శింనా | ఛ గో2థమితా వరుణ" ప్యుతం. ప్కం 

దధాతు మి ఇత్యు క్వ నంవ పేతామ్ ॥7॥ 

అ॥ వ్మ్యశముగ పరుండిశ్తేగుల పార్ళషముల చే పరు డినట్లి యు స్తీ] తోసంభోగ 

మును చేయకూడదు. వ కము పరుండిన స్త్రీకి వాతేము బలవంతిముగనుండి యోనిని 

కీడించును పార్శ్వ ముల చే పతుండిన ప్ర కడి పార్వ ముగ పరున్నచో శ్రేహ్ముము 

(స్రవించి గ ర్భాశ యమును ఆవరిం చును. ఎడము పార్య్వముగ పరుండినచో పి ల్తీముపకో 

పించి ఆోర్హవమును శుక్రమును దహింప చేయును. అందువలన స్తీ "వల్లికిలపరుండియే 

శు కమును (గహమాంపవల పోయన. వెల్లకిల పరుండి యున్న స్త్రీకి దోషములు స్వస్థానమాల 

యందు సరిగనుండును. మెొభునము నాచరించినపీదవ చన్నిటితో స్నానమునుఆె దరింప 

వలయును, అధిక ముగ భుజిం చినట్టి కాని ఆకలితోహాడిసట్టి కాని దప్పికక లిగినట్టి కాని 

భయముక లిగినట్లి కాని ఇతర ధ్యానము కలిగినట్టి కాని దుఃఖముక లిగివట్టి కాని కోపముక లిశి 

నట్టి శాని ఇతర పురుషుని కోరు చున్న ట్లి కాని (మె నునమువందు అధిక మెనకోరిక కలిగి 

నట్టి కాని స్తే గర్భమును ధరింప చేరను, గర్భమాను ధరించినను వికృతసం తౌనమాను 

కనును, మిక్శ_లి వంగున్న టిళాని మిక్కి_లి వార్షగనమునందున్న టికాని 

కధల టు ర ముంత కూడంట్ర.్ ప్రీతో మరు 
ఘీ లు ఇ లా లు ww a 

. మును ఆచరింపకూడదు, ఇట్టిదోవములుక అ ఫురుషుడుకూడ _మెథధునమును ఆచర్-ప 

హడము. ఏవిధమగు దోషమును లేనట్టి | స్త్రీపురుషులు సంభోగమును ఆచరింపవల 

యును, మెథునమునందు కోరిక్రక లిగినట్టియు చక్కాగపరువబడినట్రియు సుఖ ౫ 

మైనట్టియు ,మనోవార మెనట్లియు శయ్యను కల్పించి పీతకర-మెన ఆహారమును 
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శయ్యను కల్పించి హీతకరయమెన ఆహారమును మితముగ భుజించి అట్టిళయ్యను పత 

వుడు వడిపాదము చేతను శ్రీ ఎడమపాదముచేతీను అధిష్టింపవలయును, పిదప 
ఈజ్రక్కారన్స్ ఆయుగ సీ” ఆను వాక్యము మొదటీయందు కలిగినట్టియు “సుతం వీరం 
ద ధాతు మే” అను వాక్యము ఆంత మందు కలిగినట్టి యః మంతేమును పఠించి మెథ్టు; 
మును ఆచదరింపవలయు ము, 

మూ! నా వేభెవమాశానీత బృహా_నృమవదాతు హార్యత్ష 
మోజస్యినంకుచిం స్త్ష్వ్వనంవ న్నం పుతిమిచ్చేయమితి శుద్గన్నాసా 

త్ప/భ్యృత్య మా మస్థమవడాతేయవానాం మధునర్చి రాం సంనృజ్య 

శ్యతాయా సోః సదహావవ త్పాయాః వయసా ౭౬-౭_లోడ్య రాజ తె కా 

సే వా ప్యాలే కాలే కాలే నప్తాహం సతతం వ(యచే త్వానాయ, 
పాతశ్చ శాలియవాన్నా వికారాన్' దధిమధునర్చిర్భిః వ యోబఖ్ళి శ్వా 
సంవృజ్య భుక్లోతే, భా  సాయమవ దాతెశరణశ యనాననయానవనన 
భూషణా చ స్యాత్ , సాయంపా)కెశ్చ శశ్వ చ్భ్వెతం మహా_న్తమృవభ 

మాజా నేయం హారిచన్ష నాజ్బవం వ శ్యేత్ , సామ్యాభిక్చేనాం క థ్రాఖి 
ఇ ర్స్ N వ షోల క్ ర్ ర్భనో౭_నుకూలాభిరుపాసీత, సౌమ్యా క్ఫతెవ నన్ వవార చేష్టాంశ్చ (గ్ర 

పురుషూనివ రానపి చేస్ట్రియార్థానవడా తాన్ వ నల్ , నహచర్య 
ఇల ఎనాం (ప్రయ హీ తా భ్యాం నతేతమువచరేయుఃక, తథా భర్తా! 

స ఇ ష్ జ అ > చ్ మి(ఫ్ర)ీ భావమా ద్యెమూతాం, ఇత్య నేన థ్నా వరా గి 
ro 

a =౭ప మెహానాగపుతాంన్ని; వలిరన ॥ నప పు శర్వా ప్ర మేహనా రపు (ఫి న రస్క-ం భర నహ హలా 
బై ౩౧ రంవదచా స భావ ₹ బై వ్రాత్యాచ్చా దవదా ఈ వదా తొశ్చ స భూవణాని బిళ్ళ 

యాత్ ॥ 

అ॥ గొప్ప వాడను నట్రియు కు_భ మైనవర్షము కలిగినట్టి యు సీింవాముతోసమొన 
మైన పరాక్రమము కలిగినట్టి యు ఆధిక మెన ఓజస్సుక లిగి నట్టి యు శుచిక లిగినట్రి యు 
మనళ క్రి కలిగినట్టి యు పుత్రుని కోరన స్రీ ఈకింందివిధము నాచరింపవలయును, 
బుతుస్నా నమును వేనినదె "మొదలు స్రీ తెల్లనియవల యొక్క మంథమునందు చేశ 
"నెయ్యి వీనినికలిపి దానియందు, తెల్లని వర్ణము కలిగి నట్టి యయు తనతో సమొన మైనవర్ల ము 
కల దూడక లిగిసట్టి యు అవుయొక్క_పాలను. కలిపి అట్రిమంథమును వెండిప్యాతీ 
యందుగాని కంచుపాతీయందుగాని ఉంచి (పతిశాలమునందును పొనమునుచేయింప 
వలయును. ఇట్లు ఏశుదినములు వేయింపవలయును. మరియు శారీ ధాన్యము యవలు 
వీనితో తయారుచేయబడిన అన్నమును ఫదార్వములను “పెరుగు లేనె నెయ్యి. వీనితో 
గాని పాలతోగాని కలిపి ఇయ్య వలయును" సాయం కాలమునందు, పరిళుభ 9మ్నులైన 
ఇల్లు శయ్య ఆసనములు వావానములు వస్త్రములు ఆభరణములు ఇవికలదిగ నుండవల 
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యును, తెల్లగనున్నట్లియు గొప్పు దైనట్రియు కృష భమును, వారి.చందనము తోవూూయ 
బడిన గుణమును (పతెడినమున సాయం పాతే$కౌల మల మం ను చూనవలయును. 

సౌమ్య ములె నట్రియు మనస్సు వక నుకూలము లె :ట్టియుకథలఅనువినవల యును. సౌమ్యము 
లైవ ఆకృతియు వాక్కు లును ఉపణారములును చేష్టలును కల స్త్రేవుకుమలన్సు 
ఇట్టి ఇకేరములె నట్టియు స్వ చ్చములై ఎట్టి యు ఇం|డియార్భములను చూడవలయును, 
ఆమెను చెలికత్తెలు (పీయమ్ములె నట్టి యు హిత ము లెనట్టి నం కృక్వయుల చే ఎల్లప్పు 

డును శపచరింపవలయును. భార్యవలె భ్రర్తకూడ ఆచరింపవలయును. కాని -ఇరువు 
రును సంయోగ మునొందకూడదు, ఇట్టు ఏడురోజులు ఆచరించి ఎనిమిదవరోజువ 

ఛర్రయు తానును శిరన్నా నమును వేని నూతేనము లై నట్టియు స్వ చ్చ మ్నులెనట్టియు 

వస్త్రములను స్వచ్భమాలెన ఫుష్పమౌలిక్రలను ఆభరణములమ ధరింపవలయొను. 
మూ! తన [ వ క్ర . మూ! తనే బుతి( క్పా/గు_త్తర స్వాం దిశ్యగార స్ వాక్పనణ 

ముదక్స)వణం వా వృ) దేశ మభినమాతక్ష్యు, గోమయోద కా భ్యాం 
స్థక్ఞిల మువన లివ్య, వ్యోత్య వోద కేన, వేదిమన్నిన్ స్టావయీత్ , 
"తాం వళ్చి మనానాహతవ న్ర్రైనంచ యే శ్వతార్హ భే వా౭ఒఒవ్యజిన 

అ brea త 0 నా అ నశ ఆవ్ ఉవని శ ద్చాహ్మూణ్మవయు_క్షః, రాజన్య వయుకృస్తునై యా ఘు చర్మ 

క్యా నడు హౌ వా, వెళ్యవ/యుక్తస్తు చార వే కాస్తే వౌ, త్మతోవ 

విషః పాలాళీఖిరై జ్లుదీఖిరౌదు వృూరీర్థాభూకీని ర్వా నమిద్భిరగ్ని మప 
నమాధాయ, కుశె ః వరి_స్తీర్య వరిధిఖిళ్చ వరిధాయ, లాజైః శుక్షా 
ఖిన్చ గన్ఫవతీఖిఃసుమనోరుఖి వాకి రేత్ , తత్ర తత్ర వ9ణీ యోదపాత 9౧ 
వవిత). పూత మువనంన్కృత్య నర్సి రాజ్యార్థం యథో_కృవన్షానాజూనే 
యాదీన్ సమ స్తతః స్థావయెత్ , తతః పుతేశామా వశ్చిమతో 2 

్లి ఫో న్ ర rr ~ దన అజా నాం అ, గ్నీం దతణతి బ్రహ్మణ మువవిశ్యానుల భేత నహాభ ర్ర్రా య శేషం 
వుతే)మాశాసానా, తత_న్తన్యా ఆఅశాసానాయా బుక్ వ)జావశ 

మభినిర్దిశ్య యోనా తే న్యాః కామవరిపూర ణార్థం కామ్యూమిస్టం 

నిర్వవేత్. “విష్ణుర్యోనిం కల్పయతుి ఇక్యావయా బుచా, తేతె చావా 
| aC) లి మలా! 

జ్వేన స్థాలిపాకమభిఘాగ్య తి)ర్టుహుయాత్ , యభథామ్న్మాయం చవ 
ఇ జ్ వశీ జ్ గక మస్టి తేముదక్ పాతం చి దద్యాత్సరొ ఏదకాన్లాన్ కురు మత 

శేతః సమాస కర్మణి పూర్వం దక్షిఇపాఎ మభిహర_స్తి వదక? 
మగ్నీమనువరకా) మేత , తతో బాహ్మణాన్ స్వస్తి వాచయిశా, 
నహభ ర్రాఒజఒజ్య శేషం (పాన్నీయాత్ , పూర (ం పుమాన్ వశ్చాత్ 

స్రీ న చోచ్చిష్ట మవ శేషయేత్, తతస్తా నహ నంవనసేతా మష్టరా 



216 చరకనంహిత , 

[తం త థావిధవరిచ్చదా వేనచ న్యాతాం, తె ఢేష్ట పు! తంజన యుతామ్! 81 

ei బుత్విక్క_ ఇంటియొక్క్ల ఈశాన్య భగ మున తూర్పువె పునకు గాని ఉత్త 

రము వెపునద గాని ఉండం (పదేళనానందు గనోమయముతోకూడిన ఊడకముతో ఫూ 

స్టానమును అలికి ఉదకమును చల్లి అక్కడ బేదిరను నిర్మింపవల యును. బుత్విష్క 

త్రజేదిశకు పశ్చిముదిక్కు న కూర్పొనవీలయణను. చేయనోవువిధానమును (యౌవ్మాణు 

లకు చేయిశథిపవలనీ వచో నూ3న్యమెన వస్త్రము పెనగాని శ్వేతవృపషుఛముయొ వై 

చర్మము_పెన గాని కూరొనవలయును. శ గ్ జేయింపవలనీ న చో బ్యా! మము 

యొక్క చర్మ యునం దూ గాని వృషభ హూయొక ్క_ చగ్య్మమునందో గాని కిరూరనవల 

యును, నైళ్యులకు వేయంపవలనీినచో లేడియొక్క_ చ చరిముెన గాని మేకయుక్క_ 

చర్మమ్నుపై పెన గాని కూర్చొనవలియును. అట్లు జార్వొన్నవ్శాడే మోదుశ, గార 

మేడ ఇప్పు వీనిలో చేని యొక్క సమిధల కేక నైనను ఆగ్నిని పరిక ల్సి. చి దర్భలను 

పరేచి మోనుగడండములను చుట్టును ఉంచి పేలాఅను తెల్ల నైనట్టియు పరిమళ్ ముతో 

కూ డెనట్టి గరు పుష్పములను చల్ల వలయును. జరిశు_భ మె నట్టి యు పవిత్ర మెట్ల వటి యు 

వం తేములచే సంస్క రింప బడినట్టియు తదక కపాగతిను, హోమము నిమి త్రేము ఘృత 

మును అచ్చటడంచి యఖో క్షవర్ధముకల గుజ్ణయు "మొదలగువానిని అంతటను ఉంచి 

వలయును. ప్ముతునికోరు తీ అగ్నికి పశ్చిమవిక్క నకును _బావ్మాణునక దక్ష 
దిష్క_ నకును ఉండునట్లు కూర్చొని బుత్విప్క_ చెప్పిన విధానమును భర్త రత కాడ 

ఆచరింపవలయును, బుత్విహక్క_(బ్రవ్మాను పూజించి కమారుని కోరుమన్న ఈ స్రీ 

యొక్క యోనియందు కోరిక ఫలించు నిమి" తేయు విమ్షగోోనిం కల్ప'యతుిి ఆఅ 

బుక్కు చే పులేష్టిన్ చేయింపవలయును, పిదప ఆజ్యముతో స్థె సాలీపాకవును అఫిక 
కించి మూడుసార్లు ' సనోమమును చేయనలయుూను. వేదవిధినను సరేంచి మంతింపబ. డిన 

ఉదకపా(త్రను ఆ స్తీ కిఇచ్చి “దీనితో సమ _స్టమెన ఉదక కార్యములను. చేసికొన 
వలయును” ఎని వప్పవలయాను, ఈకర్మవూ రీ మెనపిదప తొలుత కుడికాలును 

ఉంచి ఆగ్నీకిచుట్టును (పద క్షి ఇముశు చేయవల యాను పిదప (బాహా SR 

ఆశీ గ్వాదమును ౩ పొంది ఆజ్య శేషమాను భ్ ర్రతోకాడ తినవలయును, తోొలత ఫు 
డును పిమ్మట స్త్రీ స యును తినవఅయాను, ఆ అజ్యమును మిగల్పకూడదు. పిదప 

ఆప్ట) ఫుకుషుఖ్రువురును పూర్వమానందు చెప్పబడిన విధోనములను ఆచరించుచు 

ఎని మిదిరోజులు సంభ గింపవలయును. ఇట్లు చేసీవచో కోరిన పుతుడు జనీంచును. 

మూ] యా తు శ్ర శ్యామం లోహి తొత్సం వ్యూఢోరస్కం 

మహాఛభాహుం చ వృతమాశాకీక, నోరూ వొ కసం కృష్ణ మృదుదీ ర 

శీశ్లం శుక్షాకుం శుళ్లద నం తేజసి utc వ_న్హం, సవ ఏ బాశ యో 

రపి హోమవిధిః, కింతు వరిబర ర్ల్లనర్జ్యం స్యాత్ , పుతవ ర్రానుమూవస్తు 
యధాకీః వరిబగ్దోజన్యః కార్యః సా స్యాత్ 194 



కిరి] ఇార్రళస్థానము, 297 

అ॥ నలుఫ వర్ద! ఘు కలిగి వట్టియయు ఎని స్యేతమాలు కలిగి వట్టి యు విళాల మెన 
సా 

చ్ 

వశ ఏ సలము కలిగివటి త్తు వీర్చమెనచాహువులు క్ష లిగినట్టియు ప్యుతుని కోరిన Ey జ్ మ ౪ 

చేను న్న , =లుపువర్ణము క్షలిగ= ట్ర్యు వలంఫును మృదుత్వమును పొడవునుకల కేశములు 

కలిగిన ట్రై యం కల్లం శే నీ క్రములు కలిగిన ట్ర్ యు తెల్లనిదంతేములు క లిగివటి తేనా 

వంతు రాన ట్రియు కక్ళళక్తి కి కలిగినట్టి యు" సుతుని కోరివ స్త్రీ చేతను వూర్ణమునందలి 

పరేమవిధి శే 1 చేలయవలయును కాని వూర్యమునందలి కయనము ఆసనము మొద 

అగు పరిబ్బ్యాము మును విడిచి "పెట్టి. ఎట్టి పర్షములుక ల ఫ్రుతుని క్రోరునో ఆర్టీ వర్షము" ల 

కయునము ముదలగు పరి ఎర్భ్యమును శవికపవలయును, 

మూ! శ్యూజా తు నమస్కార మేన కుర్యా స్రైవాగ్ని ద్యిజగురు 
హో 

తవ సిసి స్ట్ భః | 10॥ 

ఆ|| శూ ద వ్సీ యయొెనచో  వనోమాడులను వేయక జీవత బఎ ఆగ్ని హో, త్రము 
a 

బ్రాహ్మ ఇలు గురువ్రులు త్రపశ్శాలులు సిద్ధులు వీనవలప్ నమసా్కారములనుమ్మాత మే 

వేయక అయును. | 

వూ! యాూాయా చ యభథావిధం పుతమా శానీత తస్యా 

౦ తాం పుతా )శిమమనునిశ మ్య "తాంస్తాన్ జనవదాన్ మన 

రి కామయేత్ , 'తాననువరి కమ్య యా యా యేపాూం జన 

వదనాం మనుప్యూణా మనురూవం పుతెమాశానీత నానా ేపాం 

"లేపాం జనవదానా మూహారవిహో రొవచారపరిచ్భ చాననువిధ క్స్వేతి 
న వాచా స్వాత్ ; ఇ వ్ది నమ్సడికరం కర ఫ్ స్యా 9 శత త్సరం పు తా పాం న ద్ధిక 3 

వ్యాఖా స్ం భవతి 11:4౪ 

క్ష్ క్స్ వా ul వీస్తే ఎట్టి పుతుంని కేరునో ఆ స్తృయొక్క. ఆట్టికోరికను తెలిసికొని 

అమెచే ఆయాదేశములను మనసు నతో త్రలచుకొనునట్లు చేయవలయును. పీమ్మట 

ఆమె ఏజీశమునందలి మనుష్యులతో సమానమైన పుక్రుని కేకునో అట్టి చేశ యమునందలి 

ఆహారము విహారము ఉపచారము శయనము మొదల వానిని శవించునట్లు చేయ 

వలయును, కోరిన పు తుడు కలుగులటుకు అనుకూల మేన సమస్త క ర్మ యు ఇట్లు చెప్పు 

బడనడి, 

స్సున్యానా 
సా౭_నువ 

మూ! న తు ఖలు కేవల మేత చేవ కర్ణ వర్లవై వై శేవ్యకరం 

ఛవత్కి అపి ఖలు 'తేజోధాతుర ప్యుదకా_క్ట నరికభాతుప్రా యా౭_వదాత 
జ వర్షకరో భవతి, పృథివీ వాయుభాతేపా)యః కృష్ణవర్లక కరక, నమ 

సర్యధాతుపా)యః స్యామవర్ష్మక కరః 112 

అ| కేవలము "పెనచెప్పబడిన విధినను సరించియే వర్ష విశేషము కలుగదు, తేజో 

భూతము జలము వాయువు అనుభూతే ములలో (పథానముగ కలిసినచో గ్ "రవర్శమును3 



2398 చరక నంహితే, 

పృథివి వాయువు అను భూతములతో (పధానముగ కలినీనచో నలుపు వర్షమును, 

సమస భూతములతోడను సమముగఈ లిపినచో శ్యామవర్షము ను కలిగించును, 

మూ! న_త్త్వివై *వ్యుక రాణి పున స్పేపూం "తేసూాం (పాణనాం 

మా ఆ"పిళష్ళెన త్యాన్య న్య క్యూ? శు 9తయ*గ్చెభిశ్య్యం స్వోచితం చ 

కర్న నత్త! శపాభ్యాన శ్పైటి | .ల| 

ఆ॥ తిల్లిదం(డులయొక సత్త్వ్యములు, గర్బిణీ స్క్రీచే అధికముగ విన బడు క థలు 

“మొదలగునవి, తవచే పూర జన్మయందు చేయబడిన కర్మ అబ్యిసింపబడిన స్తే 

విశేషము వీని ననుసరించి జీవులవ ఆయూాప త్హ్వీవి శేష ముల కలుగును, 

మూ! యభోేే ఎ విధినోవన_స్మతి శరర యోః త్రీ పురువ 

యోర్శి శీభానమావన్ని యోః శుకం నోణతేవ నపహా సమేత్యా 

వ్యాపన్నమవ్యావన్నెన యానావనువతాయాను వమ్వుఫ. ౫ ర్చాశ 

యీ గర్భమభినిర్య రృయ ల్వేకా న్రేః, యథా సిర్దాలి వానసి సువ 
కల్పితే రజ్ఞానం నముదితె గుణమువనివాతా దేవ రాగ మ భివిర్వ్యర్హయపి, 

తద్యత్ , యథా వొ శ్నీరం దధ్నా౭-భీపంతే మభిషనణా7(భహోయ 

స్వభావమావద్య లె డధిభానం, శుకం. తిద్వత్ ! వవ మభివిర్య ర్త 
వశానన్వ గర్భస్య గ్ర పురువ తే సూతుః పూరరము_కః॥ గగ భా హీ 

వీడమనువతె ప్రము ప్రం స్వాం న్వాం |ప్రకృగిమునువిధీ మే ప్రీహిర్యా 
(ప్రహాత్వం యవో వా యవల. తభా ర్రీవుకుపానపి యథో క్షం 

హేతు. భాగమనువదీయే తే ॥1 ॥ 

అ॥ వూర్యమునందు వశ బడిన విధచే సంస్కు_రి పబడిన శర్రీం ముక ల స్ప్రసురు 

షులల సం సర్టము నొందినప్పూవు __శుద్ధ మెనకుకము శుద్ధ మైన ఆర్హవముతో కలిసీ 
యోని శుద్ధ ముగ నున్న పుడు శుద్ధ మెన గ ర్భాళ యమునందు గర్భము ము తప్పక కలిగిం 

చును. ఎటులనన గా __కు(భ మనర.గు నిర్మిల్నమినిట్ట ము బాగ్సుగక ల్పింపబడీన టి యు 

వ్యస్త్ర్యమునందు పడిన వెంట నే రంగును కలిగించు విధమునను, పాలు పెరుగుతోక కనీ 
తిమయొక్క్క_ స్వ భావమును విడిచిపెట్టి *పెరుగుగ మౌరువిధమునను శుక మువలన 

్ర్రైగ శాని ఫురువుడుగ గాని ఏర్పడుటకు 
హితువు పూర్వమునందు శెప్పబడినవ. చెకనివిత్తనము పాతిపెట్టబడనదై తన 
యొక్క (ప్రకృతిని పొందు విధము అనగా__వీ)హీ ధాన్యమువలన వీంహి ధాన్య 

మును యవ ధాన్య మువలన యవ ధాన్యమును జనించు విధమున పూర్వమునందు చెప్ప 

బడిన హే బవి భౌగమునను సరించి స్ప్రే పురుషులు జనిం చదరు, 

మూ॥ తియోః కర్మణా వేదోశ్సేన వివ ర్హనచు వదిళ్య లే 
పాగ్య్య క్కీభావాత్ వ్య) యు_క్తేన సమ్యక్ , కర్ణణాం హీ చేశకాల 

గ ర్భముకలుగును. ఇట్లు క లిగి నగ రము 
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సంవదుపేతానాం నియతమిష్ట్ర ఫలత్వెం, త గాత రేహామితరత్యమ్! తన్నా 
దావన్నగ రాం (ట్రై యమభిన మోయ నెం ల్ వాన భి న్య కుం 

నవనమచె సై దద్యాత్. గో స్టే హ్ జాతే న న్యగో న్య (వాగు త్తే త రా 

భాం ౯ ఖాభ్యం సుజ్లే౭.నునహ తే ఆనాదా దభ" వ ఛాన్యమా 

పాభ్యాం నావదు పతాభ్యాం గౌరన ర పాభ్యా ౧౨ బా నహా దధ్ని 
(వవ్ వ్య షు మె విబేత్, త లే వావరాళ్ణో కర్ట్. భ కాపామార్లసహాచర 

కైల్కా_? శ యు”వ బేకై కనే ౮ యశేన్షం “ సు” ఇప్యువ నఎన్కల్భర్యె వ వయ 

నొ, కుడ్యకీటకం నుత్స్యకో (దం వోద ౯ గాజుల” (వవ్న్వ N పు మ్య 

విటేల్, తథా కనకమయాన్ రాజతా నాయనాంశ్చ పురుష కా నగ్ని 
వన్షైనణు వమాణాన్ దధ్ని వయస్యువ కాళ్టిలా వా వ్యక్షేవ్య పీ 
దనవ కేవపః పుమ్యెణ, పసు న చె పష్టన్య వ చ్యమూాన స్యోవ్యాణ 

ముపాఘా/ య తేనె యైన చ పిష్ట న్యోదక న సంనృష్టృన్య రనం చేపాలీ ము 

వనిధాయ దశీణే నాసాపుళే స్యయమాసిక్షోత్సిచున్కా ఇతి పుంన 
వనాని యచ్చా= ఖ్ట్ వ్ బ్రాహ్మణా (బాయు రాస్తావా పుంసవన మిష్ట్రం 

తవ్చాను శ్టైయమ్ ॥17॥ 
ఆ|| గగ మువ్య క్త కమఫటకు వూర్య మున దు బాగుగ (పయోగింపబడ తి తిగినట్టి యు 

ఆయు ర్వేదమునందు చెప్ప బడివట్ట్ యు కర్మచే గర్భమును. స్త్రీ* గాని పురుషుడుగ 
గాని మౌర్పు చెందించువిధానము వెప్పబ = చున్నది, జేళమనక్రును కాలమున కుకు 
అనుకూల మెన కెర్ములను చేసి: వచో ఇష్ట ఫలము wal కలఃగును, వ్యతి రేకు లైన కర్మ 
లను చేసీనచో ఇష్ట ఫలము కలుగదు, అందువలన స్త్రీని గగ్భవతిమైనదానిన న 
"తెలిసికొని గర్భము వ్యక్త కమగుటకు వూర మున నంచే ey పుంసవేనముశు చేయింప 
వలయును. ఎటులనన-గా__పహోసముదాయము నిలు చుస్టలమున ందున్నట్టి వ ట్రై చెట్టు 

యొక్క తూర్పు కొక్నుయుకుగాని ఊ _్తర ఫ్ర గౌమ్ము కుందు గాని ఉన్నట్టి యు చాడ 

పోసట్టియు "మొగ్గలవ లెనుండునట్రియు రెంశుచి చిసళ్ళను (గహించి గేష్టములైన 
రెడు మినపగింజల వేయా? శెండు తెల్లఆవగింజలతో -ని కలిపి పెరుగు నందుంచి 
ఫుష్నుమి నతు(తముతో కూడిన దినమునందు గర్భిణీ స్త్రీ ఫీ  పానముచేయవలయును. 
ఈవిధ ముగ సే, ఇతరమురెన జీవకము బుపషభక్రము ౬ క్ర ములుగోరింట వీని 
ఆన్నిటియొక్కు_ గాని ఒకొొ_క్కు దానియొక్క కని ఇప్రారు తావముగ కొన్నిటి 

యొక్క గాని కల్క_ములను (గహీంచి పాలతోోక లిపి పానము. చేయవలయును. క్లీట 
కముచే నోడ మందు నిర్మింపబడిన గూడునుగాని మత, CONE దమునుగాని దోనిలి 
పరిమాణ ముకల ఉదకిముం౦ంగు ఉంచి ఫుష్యమినక్ష (తేజ తోహడిన దినమునంచు 
పానము చేయవల మును. ఈవిధ ముగ నే బంగారముతో గాని వెండితో గాని ఇను ఇతో 
గాని చిన్న విగను ఆగ్ని వర్షము క లిగినపిగను నుండు పురుషువి గహములను చే ముంచి 
సెగుసనందుగాని దోసిలి పమాణముకల ఉదకమునందుగాని ఊంచి పుష్యమి నమత 



£00 చరక నంహిత, 

మువందు ని శ్చేషముగ పావము శోయవనలయును, పూర్వమునందు వెస్పబడిన వస్తువు 

అను పుష్యుమినతీ (త్రమునందు మ ద్దగ నూరి చానిని శ డక బెట్టుచు దానియొొగ్గ అక 60 

ఆ|నాణింప పవలయును. ఆము ద్ద సే  “సీటితోకలిపి రసమును త్రీయవలయును, గర్భిణ, సే 

తనయొక్క. శిర స్సు గడ డపమిదనుండుసట్టు పరుండి దూదితో ఆరసనును గహించి 

తనము కృ యొక్క క్షడిర రంైనమునందు విడువవలయున-. అట్టు పుంసవనవిధులు చెప్ప 

జడినవి, _బావ్మాణులుశాని ఆపులుగాని ఇెప్పినట్టియు అనుకూలము లై నట్టియు ఇక్ 
(ర నా! ర 

రములేన ప్రంసవనములనుకూడ ఆచరించవచ్చును, 

గ ర్భస్థావనములు, 

మూ! అత ధం గర్భష్టావనాని వ్యాఖ్యా న్యామః విప్పి 

బ్రా నా శతపీర్యా సా్ళనిర్య్రాం మూఘా2 వ్య భా వవా బలా౭_ 

రిప్లా వాట్నపుప్పు నివ్వ శ్పేన కాన్హా చా ఆసామావధీనాం శిరసా 

దశ్ని శేన పాణినా ధారణం, వతాఖభ్ళిశ్చెవ సిద్ధస్య పయనః నగ్ని సహో వా 

పాన 0, ఏతాభ్ళిశ్చెవ పు పుస పుష్య న నొనం, నభా ననూ ఛేత చ 

"తాః, తథా నరాగనాం జీవసియోా కానా మాావధీనాం నవోపయోగనై 

స్తెరుప యో ౫విధిఫ్ః; ఇతి గర్భన్ధా వనాసి వ్యాఖ్యా తొని భవ సన్తి 1181 

అ" పీమ్మట గర్భ (స్థా పనయులశు చెప్పుచు శ్నాము. చేదు పుచ్చ, సనస్వతియావ 

గరిక ౫ రిక భేదము, కటీనా ట్రుః తిప్పవీగు కరక్కాయ, ముత్తవఫులగము. క్రటుకగో 

వలి, పచ్చము త్రవపులగ'ము, (పేంఖణ: ము ఈఓపధులను శిరస్సునందును కుడి చేతి 

యందును ధరించుట, ఈఓపషధులతోడ చే తయారు చేయబడిన పాలనుగాని ఘృతము 
నుగాని పొనముశేయుట, వీనితోడ శే కాచబడిన జలముచే (పతి పుష్యమి నక్షత్రము 
నందును స్నానము. చేయట, ఈడీపధులను ఎల్లప్పుడు పొందియుండుట, జీవనీయ 

౫X ఇమునందు చెప్పబడన సమ_స్ట్మదవ్యమాఅను ఆయా పయోగ విధులను ఎల్లప్పుడు నుప 

యోగించుట ఇవి గర్భస్థాపన ములుగ నుండును, 
థి 

గర్భమునకు వి పిఘాళి మునుకి లిగించు భావములు, 

మూ గర్బోవఘాతక రా _స్వ్మే భావా భవన్తి; తద్య థా 

ఉక్ర_టుకవివమక ఠినానన సేవిన్యా 'వాతమూత శ్ర పురి వేగానువ కున త్యా 

చారుణానుచిత వ్యాయామ వేవిస్యా స్తీ సళ్ల స్టార్మ్యాత శేవిన్వాశ ఏ గత్యో 
మి)9య లే2ఒ సఃకుషేర కాలే వా న్రంన లె శోవీ వా భవతి, తధా౬ఒ 

టి 4 

భిఘాతవ పడ నై శభ కరూవవ పాత్ డే థావలోక నై ర్యా-ఫిక్ష్రం 

మాతుః వ్రవతత్యకా లే, తథా తిమాత్రన- తభిఖిర్యానై. రపియాతి 
త 9వ వక 8 ద క సపునరర్శన్న నా మాతే శ కైర్యా వృ)తతో కాన శాయిన్నా పునర్లర్భన్య నాభ్యా 



నారీ సాన ము వ్ర 
థి 

వ యా నాడీ క ఇం మను వేష్టయతి, విన్ఫతేశాయినీ న్నక్షం విడో 

ఛోన్న త్తం జనయతి, అవ స్మారిణం పునః కలికలపహాళీలా, వ్యవాయ 
( 

ఫీలా దుర్భపువమహీ కం శ్యైంణం వా, శోకనిత్యా భీతమవ చితమ 

ల్సాయుషం వా; అభిధ్యాతీ) వరోవ తాపినమిర్ష్యుం నెం వా, 

సేనా త్యాయానబహులమతిదో )హిణ మకర్మశీలం "వొ, అమర్షి ణి 
జావ 

చజ్దమావధికమనూయక 0 వా, స్వవ్ననిత్యా తిన్దా)లు మబుధ మ 

ల్పాగ్నిం వా, నుద్యని త్యాపిపా సాల మల్చన్నృతీమనవస్థిత చిత్తం వొ, 

ఆలి ఒర — శ్ 9 

గోధామాంన వి మా శార్క-రిణమశ్చ ణం శె శ్శహినం వా, వరాహ 

మాంన్మపియా ర కాయం క )థన మనతివరువవోవూ.*౦ వ్యా, మత్స్య 

మాంననిత్యా చిరని మేషం _న్హన్దు యం వా, మధురని త్యా వ మేహినం 

మూక వుతిస్టూలం వౌ, అన్లువ త్వా రక్తవీ త్హినం తగ క్షిరోగిణం 

వా, లవణనితా భీ ఘవలీపలితం ఖాలిత్యరోగిణం వా, కటుక నిత్యా 

దుర్చబమల్బశు* )మన పళ సం వా, తక్తనిత్యా నోవీ ఇమబలమవ చిచె_ 

వా, క బాయని తా తావ మానాహినముదావ ర్తి నం వొ యచ్చ 

యస్య యన్య వ్యాభ్న దానము కం తి త్తదాసే'మానా౭ న్హ ల 

తిద్వి కార బహులమవళ్యాం జనయతి, పిస్ఫెజాస్తు శుకదోపా మాత్ళే 

జై ంవచ్చారె ర్యాఖ్యా ఆ, ఇతి గద్న్చోవఘాతకరా భావా వ్యా 

ఖ్యాతాః ॥ 19॥ 
el (కింద శెప్ప బోవు భావములు గర్భ మునక విసాకముకు కలిగిం చునవిగ నుం 

డును, ఎటులనన గా-_పృస్థ భాగ మౌననట్లును హెచ్చుడి గ్లులుగ నున్న _పదేశములయం 

దును కఠిన ప దేశముల యందును కూర్చుండునట్టి ను, వాతేము మూతేము ఫురీషము 

వీనియొకు_. వేగములను అడ్డగిం చునట్టియు, దారుణమును అనుచితే మునెన వ్యాయామ: 

మును ఆచరించునట్టి ఇమ, తీల్లోప్పగుణరులుకఅ పదార్థములను అధికముగ సేవించు 
న ౬౩ 

to} ల నటియు ముగ భుజించునటియు , సీ యొక గర్భము కుతీయందు మరణము ట్రైయు, అధికముగ భుజించునట్టయు (స్హ్కయొక్క. గర్బ 
నొందును. లేక ఆకాలము = ౦దు _సవిం చును, లేక కృశ్ం చును, చెబ్బతే గులుట 

+ గే 
నొక్కా బడుట వినివలనగాని అ కాలమునందు గర్భ పాత్రము కలుగును, మిక్కిలి భను 

యానముఅ చే (పయాణము చేయుట అహిత్రములైన వీషయిముఅను అధికముగ వినుట 
లా . ర్ య 

వీనివలన కూడ అ ళాలమునందు గర్భ పాతేము కలుగును. గర్భిణీ స్త్ర ఎల్ల ప్పుడు 

వెల్లకిల పరుండినయొడల గర్భ ౫ యొక్క నాఖి నా(శమిుంచుకొనియొండు నా డి 
ల్లీ - 

క్రి , 2 న Tt న తే న్ అట్టి గర్భఘుయొక్క_ కంఠమును చుట్టి వేయును. ౫ ర్భిత్మి స్త్ర ఆచ్భాదనము లెని (రు 
శమునందు శయనించినను రాత్రియందు సం ఎరించినను డా న్మాదముకల వానిని కనును, 



ల్రి)9 చరక సనంహిత 

తరుచు వాక్కొ_అవామును శరీఠకలవామును చేసినచో ఆజపస్మారముకల వానిని కనును, 
అదిక మైధువము నా-చరిం చిన చో దుష్టళరీరము 3 అ వానిని గా సిగ్గు లేని వానిని గాని 

స్తీ 'త/స్వ బౌవముక ల వానిని గాని కనును. “ఎల్లప్పుడును దుఃఖించినచో భయస్వ భావము 

మ్రపిన్సినిగాని కృశించినవానినిగాని అల్వా యువ్రక ల వానినిగాని కనును. దోంవూ 

చింతను కలిగియున్న చో పరులక చాధకలిగించువానివి గాని అనూయకల 3 నినిగాని 

ర్డీ స్వ భొవముక అవానినిగాని కనును, చోరస్వ భావముక్షల దై నచో అధిక మెన 

వమ సముక లవానినిగాని దోంహాస్వ భావముక ల వానిని గాని కృత్య్యముల నా నాచరింపని 

వానినిగాని కనును, కోంధముక లదైనచొే కోపముకల వానిని గాని మోసగించువానిన్సి 

గాని అసూయకి ల వానినిగాని కనును. అధికనిదకలదైవచో ని చాస్య బొవముకలవానిని 

గాని మూరుని గాని అగ్ని మాంద్య ముకలవానిని గాని కనును, ఎల పుడు మద్య పానము 

కలదెనచో దప్పిక కలవానిని గాని స్వల్ప మైనజ్ఞూవ పకళ ప్రీకలవానిని గాని స్తీమితేము 

లేనిమనస్సుకల వానిని గాని కనును, ఉడుముమౌంసము ఎల్ల స్వుడును తినునదైనచో 

శర్క_రామేవాముకలవాశిని గాని ఆళ్మరీవ్యాధిక ల వానిని గాని 2 సై ర్మేవాముక అవానిని 

గాని కనును. ఎల్లప్పుడును పందిమౌంసమును తినుదై నచో ఎజ్జని న్యేతి ములుక అ వానిని 

గాని వాత్య చేయు వానిని గాని మిక్కి_లిపకుషములెన రోమములక అ వానిని గాని; నును. 

చేపలమొంసమునుతినున దై నచో చిరని మేషముకలవానిని గాని స్టస్థమ్ములెన న్మేతములుక అ 

వానినిగానికనును, మధుగగ సమును సేవించునదైనచో (ప మేహముకల వానినిగానిమాగ 

వానినిగానిమిక్కి లిన్ధాలముగ ౫ డువానినిగానికనును.అనమ్హుఃర సమును సే వించునదైనచో 

త్ క్తపిత్త తృయుక అవానినీ గాని చర్మ వ్యాధులుక్షల వాని ని గాని ే త్రవ్యాధులు; ల వానిని గాని 

కనును. లవణరసమును శే సివించువడై నచో శ్రీ ఘముగముడుతి లు పడు? రీర ముక అ వాని గాని 

శ్రీ ఘముగ నెరయు చెంటుకలుక లవానిని-గాని = ట్రతలః అవాన్సివి-గాని కనును. కటు 

రసమును సేవించునదై నచో దుర్చలునిగ్లాని స్వల్పశు[క ముకల వానిని గాని వంధ్యుని గాని 

కనును, తిక్తర కృమును సేవించునదై నచో తయక లవానినిగాని బలములేనివానినిశాని 
కృశిం చినవానని-గాని కనును, క పాయరసమును సేవించుదైనచో ళారావవర్ల ముక ల వానిని 

“గాని ఆనావాముక ల వానిని గాని ఉ దావ రృముకఅవానిని గాని కనును, ఆయా వ్యాధులవ 

నిదానములుగ చెప్పబడినవానిని సేవించునదైనచో ఆయా న్యాధులుఅధి కము? కల వానిని 

కనును, ఈఆపచారముల చే గ ర్భృమునకు తల్లివలన విఘాతముక్రలుగువిధమున నే ఈఆప 

బారములుక ల తండిరయొక్క.. ళు క్రదోషమువలనకూడ గ ర్భమునకు విఘాత్రము కలు 

గును, ఇట్లు, గ ర్భముపనవిఘాతే మునుకలిగించు భావములు చెప్పబడినవి. 

మా త స్మాదహితానాహోర వహారాన్ (వజ జాన వదమిచ్చస్తి ని 

గ్ర విశేషేణ నక్ష య్త్ ; సాధ్యాచారా చాత్మానమువచ శేద్ధితా 

భ్యామూహారవిహారా భ్యామ్ 1301 

అ॥ అందువలన, శేంస్ట మైనసంతానమునుకోరు సీ, అహిత్రమ్యులైన ఆహార 
విహారములను తేస్బక విసర్జింపవలయూను, యోగ్యమాలెన ఆచారములుక'ల దై హీ శ్రక్రర 
ములెన ఆహారవిహారముల'టే తనను ఉప-చరించుకొనవలయును, 



శారీర స్థానము, 808 

5 గర్భిణి స్కి చికి త్సావిధానము, 

మూ॥ వ్యాధింశ్చాస్యా మృదుమధుర శిశిర సుఖసుకుమూర సాయి 

రావధాహారోవచాశె రువచశేత్ , న చాస్యా వమనివి వచేచ: శివో 

విరేచనాని |వయోజయెత్ , నర క్ష మవసేచ యేల్ సర్భకాలం చనా 
స్థావనమనువాకనం వా కు ర్యాదన్య తాాత్యయి కాదార్య ధేః, అష్టమం 

మానమువాదాయ వమనాదిసా భ్యేషు పునర్వి కా ₹హ్యూత్యయి "సు 

మృదుభిర్యమనాదిభి _నృదర్థ కారిభిర్య్వోవ చారః స్యాత్ , పూర్తమివతైెల 
పాత్రమనంవ్ భతా౭_న్తర్వత్నీ ఛ వత్యువచార్యా 12 | 

అ గర్భిణీ, స్పెయొక్క_ వ్యాధులను, సామ్య ములుగను మఘరములుగను లీక 
ల 

అములుగను సుఖకరములుగను సుక్షుమారములుగను నుండు కు సభమయులు ఆహారములు 
ఉపణారిములు నీనితే శప-చరింపవలయును. గర్భిణీ స్ట్రకి వమనము విరేచనము 
నస్య ము రక్త మోకము వీనిని చేయింపకాడదు. ఆస్థాపనవస్తినిగాని అను వాసనవ న్నీని 
గాని ఎల్లి పుడు ను వేయింపకూడ మ. అనవసర మెన వ్యాధి; లిగినచో చేయింపవచ్చును, 

ఎనిమిదవమౌ సము "మొదలుకొని వమనము మొదల నవాని వేత చే సాధింపతగిన వ్యాదులు 
కలిగి వయెడల న్ఫుదు దవ్యములతో చేయబడిన వమనాది కర్మల చేగాని ఆట్లి పయో 

జనమును చేయు ఇతర! క్రియల చేగాని చికిత్సింపవలయును, గర్భిణీ ప్రీంని “తెలముతో 
నిండియున్న పా(తెనువలె మోభనుకలిగింపని [కయల చే ను పచరింపవలయును. 

b, 

| 

మూ! సా చేదవచారాద్ద్య యో స్ర్రీమ వా మాసేషు పువ్చం 
స Val 6 హాం ర్స్ - 5 9 పశ న్నాన్యా గర్భః ధ్ర సలల విన్యాత్ , అజాతవారా హీ తసిన్ 

కాలే భవ న్తి గర్భాః 122॥ 

అ॥ గర్భిణీ స్త్రీకి రెండదవమొ సమునందు గాని మాడవమౌసమునంకుగాని అపచార 
ములవలన రజస్సు కనుపించినయెడల గర్భము నిలువదని తెలిసీకొనవలయును. ఈ 
మానవ్నుల చుంచు గగ్భము దృథత్వమును పొాందెచంందదు, 

గర్భస్థావనవిధాన ములు, 
న (| /. మూ॥ సా చేచ్చతువ్ప్ర) భృతిషు మాసేషు కో)ధకో కానూ 

యేక్ష్యాభయ శ్రానవ్యవాయవ్యా మామనంతోభ నంధార ణ ఎవవమాశ న 

శియన స్థాన ముక్సి పాసాద్యతి యోగాత్క దాహా రాద్యా పువ్వు" పే 
తస్యా గ ర్భిస్థావనవిధిమువ చేమ్యా మః, పుష్పదర్శనా దెవై నా: [బూ 
యూత శయనం తావన్హృదుసుఖశిశి రా_న్త్వరణశం _స్తీర్ష మిపదవనతి 
చిరన్క్మం వతిపద్య స్వెతి; తతో యస్ప్రీమధుక నర్చి ర్భ్యాం వర మనితిర 



4 చరకనంహిొక 

తథా శతధాతనహనధా తాభ్యాం సర్నా మధో నా ఇ; సర్వతః 

విదివ్యోత్ , గవ్వే న నా నాం వయా గా నులీ "తేన మధుకామ్భునా వా 

న్య నే )7ా వక మాయణ వా వరిపషేచయువథో నాభీః;, ఈదకం వా 

సుకీతి మవగాహరత్, శీడిణాం క పొాయదు9మాణాం చ స్యరసఃక 
కీతాని శోలాని గాోహయెళ్, నినో) భాదిసిద్ధ యో ర్యా నీక వ్ ర్చ 

క్స్ ఈం గాహాయేత్ ,అత శ్చెవాతమ్మాతం పాశ య క్సాశ యేద్యా 

కేవలం చ శ్రీరనర్సిః, వ వ్య్కోక్సలకుమువకిజ్ఞుల్కా-ం శ్బావై్యై. నమధ్ధు 

శర్క_రాన్ లేహార్ల్షం దద్యాత్ , కృజ్లాటకపుష్కు-ర బీజక కేకు కాన్ 

వ్ య్ గారం, గన్గపి)యజ్ల్యసితీోత లా” లూకోదువ్చుర శ లాటున ఫో J స 

సుజ్లాని వా పాయయీదేనామాజేన వయసా, వయసా వైనాం బలా 

తిబలా శాలిషష్టి శేము మూ ఎ కాకోలీశ్ళ తే ౮ సమధుశ ర్క_రం ర కశాలీ 

నాసుూవనం మృదుసుర భికీతం భోజుత్ , లానక పిష్టలకుర జ్ఞ మ్బ 

పథ హరికా ఇకాలపుచుకర సేన వా ఘృత సలిలసిద్ధన సుఖశిశివోవవాత 

“దేశస్టాం భోజయేత్ , తథా కో ధన్ కాయానశ్య వాయ వ్యా మగా 

వుత శ్చాభం శేత్, సామ్యాథభి కైనాం క భాభిర్భనో=.నుకూలాభరుపా 

సత్తి, తే థా౭ఒన్యా గర్భ _స్తిష్టలె 123i 

6|| “ర్భిణీ స్త్రీ నాలుళవమాసము ్హమొదలం కోపము శ్లోకము అనూయ ఈస్టు 

ఛ కము పాద్వే” ము మైథునము వ్యాయామము సం క్షోభ్రము జేగ ధారణము విషమాహా 

రము విహమశ యనము విషమౌసనము ఆక లి దప్పిక వీనిని ఆధిక ముగ పొందుటవలన గాని 

దుష్ట మెవహోహార మును చశృీవించుటువలన గాని రజస్సుకనబడినయెడ అ అట్లీ స్ట్రిఃి గర్భస్థా 

పవవిధావములను చెప్పుదున్నాము, రజస్సుక నపడగ నే ఆమెకు, మె త్హేగనుముఖకి రము 

గను చల్లగనుం దువ ప్తాదుల చే పరువబడివడిగను నున్న శయ్య యందు శిరస్సుపల్ల ముగ 

నుండునట్లు పరుండవలయునని చెప్పవలయును. పిమ్మట అతిమధురముతోకూడివ ఘ కీ 

మును మిక్కిలి చల్లగనున్న నీటియందుంచి ఆచేతియందు దూవని తడిపి యోన్నివెన 

నుంచవలయుును, శ త్రథాతి ఘృత మును గాని సహ సథే తఘృతము తు-గాోని చాఖీయొక్క. 

(కింది భాగమునందంతటను పూయవలయును, ఆవుపాలతో గాని యప్రి మధుకము చేర్చ 

బడిన చల్లనిడాదక ముచేగాని నరో ధా ఏ ణదవ్యమాలియొక ్క_ క పౌయముతో గాని 

నాఫ్యొక్క్క (కింది భాగమును తడుపవలయును, లేక చచల్లనిఉదకమునందు స్నాన 

మును వేయింపవలరంయును, క షపాయనర సమా క అమె మొదలగు తీరివృత ముల మొక 

స్వర సము నందు తడంపబడిన గుడ్డలను యోన్నిపెన నుంచవలయును, న్య (గొ ధాదిగణ చ 

[ద్రవ్యములతో త చూరు వేయుబడిన  పాఠలఅయందు శాని నేతియందు గాని తినును పడన 

వన్స్ జూంక్సి కా లః మం అజో లలో జయ్ ప్ర ౫ వన ఆస 
వాచెణ్స్ నంస్థ లె భ్యాం పిచుమాస్తావ్యోవస్థనమి పే స్రావయె త్తస్వాః, 



89] శారీరస్థానము, ఫీ05 

దూడిని యోని "పిన నుంచవలయును. ఇట్టి పాలను గాని, “నేతిని గాని కర్ష పరిమాణము ళో 

పానమునుకూడ జేయుం దవనలఅయును లేక శేవలపీ.రము వలన జనించిన ఘృ్ఫలే మును 
చి 

పానము చేయింపశలయును, తొమర నల్లకలువ తెల్లక లువ వీనియొక్క_ కింజఅల)_ ము 

లను తేనె పంచదార వీనితో కలిపి ఊయవలయును పరికగడ్డ మెట్టతామర గింజలు 

నమ్మదుంపలు వీనిని తినిపీ.పవల మను. గంధక చోరములు _పేంఖణము నల్లకలువ 

దుంప లేశివైన మేడిశాయలు మట్టీ చిగుళ్లు. వీనిని మే: పాలయందు. కలిపి పానము 

చేయి పవలచింయిను. రక్త కాలి సంబంధ మివట్టి యు "తే సెయ్యి వీనితో కూడిన 

టియు మృదువుగను సుగ ౦ధయు కృమాగను చల్లగను నున్న టియు అన్నమును, బలి 

అతిబల వరివేళ్టు ఆరువది దినములకు ఫలించు వరియొక్క_ వేళ్ళు చెరుకు వేళ్ళు కాకోలి 

వీనితో కా-చబడివ పాలతో భుజింప చేయవలయును, లావుకపిట్ర కపింజలపతీ, లేడి 

ఎ(“నిజి: ప్ల కం జేలు ఇల్టే వల్లనియిట్లి కాల పున్చుము వీనియొక్కు.. మాంసరసమ ను 

నెయ్యి ఉదకము వినితో తయారుచేసి దివితో గాని సుఖముగను చల్లగను గాలి౩ అది 

కను నున్న (పదేశమునందు కూర్చునియున్న ని శుబింప జేయవలయును. కోపము 

దుఃఖము ఆయాసము మెభునము వ్యాయామము వీనిని విడిచి పెట్టింప వలయును 

ఫహోమ ములె నల్ మా మనస్సు వకు అనుకూలము లయిన ట్రియు కథ అను చెస్పవల యును. 

ఇటు చేనీవచో ఈ స్పీ,యొకు. గర్భము నిలుచును, 
గ ద 

ఉవవివళోదర నాగోదర ముబవివరణము. 

మూ! యన్యాః పున గామాః ( మాత్పుష్పదర్శనం స్వాతి > 

ద్ర 
ధ్ర ర్ జ గ ప్ 3 

పాయ స్త త్త ఫ్యా గర్భ ణా ధక 7 ఛనలి, విరుద్భొావ కమ క్యా త్త యాః, 

యన్యాః పునరుస్పృతిశ్లీ వయోగార్షర్భిణ్యా మహతి నంజూతినానే గశ్చే 

పుష్ప. ర్భ్శవం సా వన్య వా యోన్మవ వానః, తస్యా గర్భో వృద్ది” 

న (పాష్నోతి నిర్ఫృత తత్ న కాలమవతివస్థ తే౭_తిమా|తెం, తెము 

పపిష్టకమి త్యాచక్ష తే చిత్ , ఉవవానవతేకర్శపరాయాః పునః 

కచావో రా మూ సే, హా బేంమీగాం వాతవ9కోవణో కానాాసెవమానా 
న ర. క. 

యా గర్భో న నృద్ధిం (పాప్నోతి పరిశుమ్క- కాళీ , న వావీ కాల 

మనతిష్థ తే౬_తిమా|తెం, అతిమూ తస్పన్షనశ్చ భవటి తం నాగోదర 

మిక్యాచక తే ॥ 41 
అ॥ గర్భిణి శ్ర! ఆమసంబంధము వలన రజోదర్శన మెనయెడల, గర్భసావ 

మును ఊమమును పరస్పర విరుదములగు చికిత్సలు కలవగుటవలన ఆక్ట్ రజోదర్శవము 

గర్భము నకు బాధను కలిగించువదిగనుండును. గర్భము గొప్పది* ను దృథఢత్వేము క లది 

గను నున్నను ఏగర్భిణీ స్త్రీకి ఉాప్త వీర్యమును తీక్ష గుణమును కల పదార్థముఅను 'సే?ం 
మి లా @ . 

చుటవలన రజోదర్శనముగాని ఇతెరె విధమకుయోని నావము గాని కలుగునో ఇట్టి ప్ర 

యొక వదిన చదు. టి గర్వము 
b- గర్భము _సొవము కలదగుటలవ వృద్ధినొంద రదు. అట్టి గ భి గర్భా 

శయమునందు చాఅశాలము వరకు నుండును, దీనిని కొందరు ఉపవిష్టకోదరమని 
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చెప్పెదరు. ఉపవాసనులను [వతిములను కర్మలను ఆ-చరీంచువట్రీయు దుష్టాహార 

మును గేవించునట్టియా స్నేహామును ద్యేషించునటీ యు వా _పకోపమును కలిగించు 
ఇక ము అల ర ధా చ క ద్ద క్ల ॥ 
నిగ ఉక్బుబిడన వానిని సవించు నట్టి యం గర్భిణి సృయొక్క_ గర్భము త ణీరచుట 

వలన వృద్ధినొండ"నేరదు. అటి గర్భముకూడ గ రర్భశయమునందు ఇవాల కాలమువరక్ర 

నుండును. మరియు నిది ఆధిక్రముగ కదలంచునుండును. దీనిని నాగోదరమని చెప్పెదరు, 

వవిష్టకోదర నాగోదములయొక్క-_ చికిత్స, 
రి 

మూ! నారో నస్తయోరుభ 'యారవ్సి చికిత్సిత వ శేవ్వమువ దేశ్మ్యు 

మః--భౌతికజీవనీయబృంహణీయవుధుర వాతహాం సిస్ధానాం సర్పిషా 

మువయోగ$ః, నానోదచేతు యోనివ్యావన్ని దైఫ్ట్రవయనామామగ రా ప్రద భి 
నా జ న. వా Pe జ 3 గాం గర్భవృద్ధిక రాణాం చ, నంభోజన మేతే రేవ సిద్ధెశ్చ ఘృ తాదిభిః 

జ్ ం ర్ జ ఒడ ర జప సుఖి తా యాః, అభక్ష్రం యూన వాహనావమార్చ నావజృమ్మణై రుపపాదన 

మితి ॥$! 25 | 

అ॥ ఉపవిష్టకోదరమును నాశోదరమాను కల గర్భిణీ స్త్రీలకు చికి త్సావిశేప 

మును వెప్పుచున్నాము, వీరికి పీళాచాదిభూతములను నశింప చేయునట్ట్రియుం జీవనీ మ 

గ రామునందు చెప్పబడినట్రియు బృంహణ్య రము చి.నట్లియు వుధురగణమునండు చెప్ప 

బడిన ట్రియు వాతమును వారించునట్లియు (ద్రవ్యములతో తయారు కాబడిన ఘ్ఫృత్రము 

లను ఈ తువలయును. నాగోదరమునందు... యోని వ్యా పత్తు లక చెప్పబడిన మాలను 

అమగర్భ ములను ((గుద్దను గర్భ మునకు వృద్ధిని క లిగించు (వవ్యములను ఉ పయోగింప 

వలయును, మరియు ఈ ప్యముల తో తియారుచేయబడిన ఘృతీమూ "మొదలగు 

వానితో భోజనమును. ఆకలీిగ నున్నప్పుడు భుజింపచేయవలయును. యానముల 

యందును వాహనములయందును _(పయాణముచేయుట్క, స్నానముచేయుట, ఆవలిం 

తలు కలుగుట వీనిని అధకిముగ ఆచరించునట్లు చేయవలయును. 

గర్భ ముక దలకుండున వ్వుడు చేయవలసినవిధానము. 
చ రి జం గి శ CT ఇ వా! యన్యాః పునర్లర్భు (వసుహ్తో న న్నన్త తే తొం సేన 

మతే న్ ట్ర్ న wy న అ. = నై యతి త్తిరితా మ చరాడరిఖనామ న్చ్రమన్య నర్చిష్ట ౮" ర్స 

న మాషయూషేణ నా (వభూలేనర్చవా మూలక యరా పణ వా 
క ల 

ర_క్తశాలినామోదనం మృదువుధురశీతిం భోజయీత్ , _తెలాభ్య 
జై వా on pn క్షత ఆ అక టో ా అధ జైన చాన్యా అభీక్ల్య ముదర వజ్ఞ శోరుక టీపార్భ్యవృష్థవ) బే శానీషదు 
పీనోపాచ చేత్ !26॥ 
శం 

ot వొక్క గర్భము అణగి మూండి కదలకండునో అట్టి ్ తేీాడేన 

చేప లం గవ యమృగము తి త్తిరిపక్షి కోడి నెఎలి వీనిలో దేని యొక్క మాంసర సమూ 
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నను నేతితో సంస్క_రించి జానితో గాని మిపకట్టుతోగాని అధికముగు వీతిగో 

డిన ముల్లంగికట్టుతో గాని రక్త శాలిసంబంధ మెనట్టియు మృదువుగ ను మధురముగాను 

శతలముగను నున్నటి యు అన్నమును భుజింపచేయవలయును, ఇట్టి _స్పీయొక్క 
జాదరము గజ్జలు తొడలు కటి్య(వచేశము పార్శ (ములు పృష్ట (ప్రదేశము వీని యందు 

కొంచె ముస్ట్రముగనున్న _తేలమును అధికముగ పూయవలయును, 

గర్బిణీ స్క్రైకికలుగు ఉదావ_ర్తమునకు చికిత్స, 

మూ! యస్యాః పునరుదావ ర్త ర్హవిబన్గః స్యాదష్ట మే మాసే న 

చానువానన సాధ్యం మన్యేత, తతో జం _స్హడి కార్యవశమనమువ 

కల్పయేన్నిరూహం, ఉదావరో హ్య్యుచేక్షితేః నహాసా నగర్భాం గ 

ర్భిణేం గగ్చమథ వా౭_కి పాత యేత్ , తత్ర ఏర ణళాలివష్టికకుళ కా తే 

మువాలి కా వేత సవరి వ్యాధ మూ-లానాంభూతీ కానన్తాకాశ్ళ ర్యవరూహుక 

మధుకమ్భుద్వీ కానాం చ వయసా౭-స్ధోద కేనోద్దకుయ్య రసం పీయూల 

విభ క మజ్జతిలకల్క_ నంచయు క్ర క్త మింమల్లనణనునత్యుష్టం సిరూహూంఎ 

దద్యాత్ , వ్యవగతెబస్థాం శై చె నాం సుఖనలిలవరిషి. న్ ట్రం స్టంట్ 

మవిదాహీనమాహారం భు క్షవతీం సాయ 'మధుకసిడ్లేన తె లేనానువాన 
ర్వ pan 

యేత్ , న్యుక్టాం త్తే నామాస్టావ నానువాననా భ్యామువ చేత్ (27 

st గక్భిత్నీ స్త్రీకి దవ “తూ పమునంద్వ ఈ దావ _ర్హమువలన విఎంధ ము 

కలిగి అను వాసనవ స్త్రిని చేయుటకు వీలులేనిచో ఆ చాధతగ్గట తై నిరూవావ స్పిని 

జేయింపవలయును, ఉశావ _రృమును చికిత్సింపక ఉ పేక్షించినచో అది వెంటనే 

గర్భముతోకూడిన గ ర్భిత స్త్ర సీనిగాని లేక కేవలగర్భృమునుశాని నశింప చేయును. ట్టి 

ఉదావర్ర్రమునందు అవురుక సవు వరి వష్ట్ర్వీక ధాన్యము దర్భ రెల్లు ఇమ్వాలిక య నడి 

చెరవ (పబ బ్బలి సిటి పేము వీని యొక్క జేళ్ళము. కామం చిగడ్డి సుగంధిపాల "పెగ్షు 

మ్ముడు చిట్రేత అతిమధుకము (దాత, వీనిని కలిపీ సగము సీశర్భ క లినిన పాలతో కహా 

యము శాచి ఆకపూయమునందు చారపప్పు తానికాయపప్వు నువ్వులు వి కల్యా 

మును కొద్ది సెంధ వలవణమును కళ్పి కొం చెము వ్యన్నగ నున్న దానితో నిరూవావ 

స్పిని చేయవలయును. విబంభము పోయిన ఈ స్త్ర)కి సుఖ స్థృముగనున్న ఉదక 

ముతో స్నానమును చేయించి పిమ్మట స్థెర్యమును కలీగించునట్టియు విదావాము తు 

క లిగింపనట్రియు ఆహారమును భుజింపచేసీ ఆతిమధురముతో తయారుచేయబడిన తెల 

మునే సామం కాలమునందు అనువాసనవ స్టీని చే జేయింపవలయయును. ఇట్టి స్త్ర ఆస్థా 

పనవ న్లీినిగాని అను చా సనవ సీని గాని అధోముఖము శలదిగనున్న ప్పుడు చేయింప 

వలయును, 
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గర్భము మృతినొండినప్పుడు కలుగులతు ణములు, 

మూ॥ యన్య్యాః ప పునరతిమా[తద్ 'హోవచయా డా తీవ వాజి 
Fa ౯3 

మాతే నవనాదా్వ వాతమూ[*పురీవ వేగ ధార శై రై ర్యా విశమాక న 

శయనష్థానన ంపీడనాఖిఘ్నాతై ద్ర ర్యా, [కొధక్ కక్యాసూయాభయతా) 

సాదిభిర్యా సాహా చై ర్యాజవృరై 8 కర థర _నకిక నెర్దర్యో మి9య లే, 

లన్యావ సిమితేం _నట్ది ముదర మాతతం కీతమశ్శాన్త స్తర్షతేమివ భవత 

న్పన్లనో గర్భః కూూలమధిక మువజాయ లేన చాన్లుః పాదుర్భున సి ని 

యోానిర్న వ్రసవత్యక్షిణి చాస్యాః స స్తే 'భవతే స్తావ్యుతి వ్యథ తే 

భమ క్వసిత్యర తిబహులా చ భనతిన చాస్యా స్ వెగ పాదు ర్భావో 

ాం ని / య థానదువలభ్యతే బ్ర త్వేవంలవ జ 0 స్ర్రీయం. మృతగ గ్చేయమితి 

విద్యాత్ 1281 

ఆ॥ దచోపములధికముగ కూడుకొనుటవలన-గాని తీక్షే గుణమును ఊన్లవీక్యమును 

కల పదార్థములను అధికముగ సేవించుటవలన గాని వాత ము మూూతేము ప్రురీషము వీని 

యొక్క వేగకులను అరికట్ట టకశలనగాని విషమౌహారము విషనుళోయనము విషము 

ముగ కూర్చొనుట కిడింపబడుట కొట్టబడుట వీనిలలనగాని కోపము శోకము ఈర్ష ర్ధ 

ఆనూయ భయము ఊద్వేగము మొదల గువానివలన గాని ఇతరములైన సావా సకృత్య 

ములవలనశాని కుక్షి లోపల గర్భము మృతినొ దును. అట్టి ప్ _స్ప)యొక్కు_ ఉదరము స్సిమి 

తేముగను స్తబ్బముగను వి _స్పరింపబడినగిగను చల్ల గను లోనరోయి క అదానివలెను నుండు 
విధు 

ను. గర్భము కదలవండ నుండును. అధికమగు కూల కలుగును, (పసవ వేదసలు 

కలుగ "నేరవు. యోనియందు (సౌవము కలుగదు, చేత యులు జారినట్టుండును. మరియు 

న్ స్టీం మోవామునొందును. బాధనొందును. (భమనొందును, 'శ్వాసకల వయగును. 

సుఖము. లేనిడిగ నుండును, వేగములు సక మము ,పవర్హి రింపేకవు. ఇట్టి అతకాములు 

కల చీరని మృతినొందిన గర్భము కలచానినిగ తెలిసి కొనవల అయును, 

గర్భము మృతినొొందినప్పుడు చేయవలసిన చికిత్స, 

మూ! గన్య గర్భశ ల్యన్య జరాయుపపాతేనం కర్భ నశ 

మనమిత్యాహు ేకో, మద్యా )దికవుథర్య వేదనిహితిమి ₹ కే వరి 

నటే రే గా శల్యహన్రూ)2-ఒహారణమి త్యేశే। వ్యవగత గ ర్భశి ల్యాం 

తు (స్త్రీయమా మగ ర్భాం సురాలీధ్వరిష్ట మధుమదిముది రాన వానామన్య 

తెనుమ గో సామర్థ్యతః పాయ యొద్దర్భుకోష్ట విశుద్ధ్య ద్ధ్యర్థమా ర్తి విన్నర ణార్థం 

వ్యహార్ద ణార్థం చ, అతఃవరం బృంహతై ర్పలానుర &ీభిః స్నహానంవ 9 
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యుక్తైర్గవాగ్యాదిభిర్యా తత్కాలయోగిభిరాహారై రుపాచ ₹ద్షోవ 

ధాతు శ్లేదివిశోమణమా త్రం కాలం, అ*ఃవరం న్న పహాపొానె నై ర స్తీ 

రాహారవిధిఖిశ్చ దీవనీయజీననీయబృంహాణీయ మధుర వాత హ కార నమా 

ఖార్ణిత తెరుపచేేత్, వరివక్యగ రృశల్యా మాః ఘు? గ్యెము_క్షగ ర్భశ ల్వా 

యా కృదపహాశేన స్నే హోవణచారః స్యాత్ IBN 

జ! శల్యరూపముగ నున్న మృత్రగర్భమునందు జరా౭ము వు (మావి) పడునట్లు 

చేయుట అనుకూలము? నుండునని కొందరు చెప్పుచున్నారు. అథర్వణ వేదమువందు 

చప్పజడిన మం|తొదికర్శలు ఊపయోాగములుగనుండునని కొందరు చెప్పుచున్నారు, 

కంత దు అనుభ వముగ అ శు, చికిక్సపని చే తీసీ వేయబడకలంయునని కొందరు 

పాయ న్నారు, శల్య భూతి వె మెన మృత్ర్త? ర్భృమును తీసీ చేసిని పిదప ప పచ్చిగ నున్న 

గె (రాల మముకల ఆన్స్! గర్భకోష్టుము కుద్ధినొందుటకును చఛాధ మరచిపోవ టకను 

ఉ తావాము *లుగుటకును సుర లీభఘువు ఆరిసి ము మనువు మదిర ఆసవము జను మద్య 

మ లలో దేనినైనను సామర ర్ధ్ట్ము ననూ సరించి తొలుత నసీయవలయును. అటుపిమ్మట 

బృంవాణము (ల కన టియు బలీమును కలిగిం చునట్రియు స్నేహరు తోకూడి టి ఉటఅయు యవా 

గువు మొదలగు వావినిగాని అట్టి కాలముసందుపయోగించు ఆహారములను గాని దోష 

ముల యందలి యు ధాతువులఅయందలి యు శేదము ఆరిపోవువరకు ఈయవలదమును. 

వీపవములును జీవనీ యములును బృంవాణమూలును మధు ములను వాతివారములును 

న్ | ద శ్యములతో తయారుచేయబడిన న్నే హాపానముఅచేగిను పస్తులచేకిను శాపచ 

రీ పవల యుమూ మృతగర్భము తీసి వేయబడి గర్భాశయ యు ఆరినపివప 5 చంటనే సే స్నెవా 

(దవ్యములతో ఊాపచారమును చేయవల మును, 

మానక మమున నునకించి చే యవలసీనవిధానము, 

మూ॥ వరమతో నిర్వి కార మా ప్యాయమాసన్య గర్భవ్య మా 
సే మాసే క కేవ చేవ్య్యామఃవథమే మానే నవు తా చేద్దర్భమూ 

పన్నా టీరమనువసతం మాతాాచ్చి ఎం కాలే కాలే విబేన న్త 

ర(క్నీ, నాత్సషమేన చ భోజనం దో వా) శ్చ భుజ్లోతి, ద్వితీ 

యే మాసే శీరమేన చ వమధురావధిసిద్ధం, తృతీయే మాసే శీరం 

మధునర్చి ర్భ్యామ-వ నంన జ్య, చతు గే సూ తు శీరననవీతమయ 

మాతే)మక్ని యాత్, వజ మే మాసే శరన సర్చిః; మాపై మాసే శీర 
సర్పిర్భధు రాష ధసిద్ధం , తదేవ నన్నమే మాసే 5 గర్భృశ్య శా 
జాయనూూనా మాతుక్విణాహం జనయ స్తితి (స్రైయో భామ, 

తన్నేతి భగవానా త్రయః, కింతు గ ర్యోల్పీడ నాద్ధి వాతవిత్తనైప్మాణ 
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ఉరః పాఫవ్య విదహా న్ని, తతః కణ్ణూరువజాయ తే, కోణ్ణూమూలా చ 
కిక్క శావాస్తిర్భవత్కి తత) కోలోదశేన ననసీతన్వ మధుకావధ్ధ 
సిద్ధన్య పాణోలమాత)0 కాలే కా లఒన్య్యై దద్యాత్ , సదనమృగాం 

కలె శ్చాస్వాః _స్తనోదర౦ విమృద్నీ యాత్ రిరీషభాత వర్ష వమధ్గుక 

చూరెః కటజార్జక బిజము_స్తహరి దాకలై -ర్యా నిమ్బకోలనురనమ 

కిఫాకలై ర వృషతహారిణశ శ రుధిగయుత యా ఓ )ఫలమా వౌ కర 

వ్ర వత్రసి దైన వా తె లేనాభ్యజ్ఞః, వరిపే.కః పువర్మాలతీమధుక 
సిద్దేనామృసా, జాతే క ణూశ్చ క ళారాయనం నర్జ యే_త్త్వ్భేవవె రూవ్య 

వరిహోరార్థం, అశ క్యాయాం తు కాము శ్శర్దనోద్ద్య ణాభ్యాం వరిహో 
రః స్యాత్ , మధుుమాపహార జాతం వాతే హర మల్బ్సమల్స న్నే హలనణ 

మల్పోదశకానుపానం చ భుళోత, అష్టమే తు మాసే శీకరయవాగూ) 
సర్చిమ్మతీం కాలే కాలే విబేత్ , తన్నెతి భద్ర కావ్యః, పై జలా 

బాధో హ్యస్యా ” ర్భృమాగ చ్చేదితి, అనంత) డై_క్లాల్యా బాధ ఇత్యా 

హా భగవాన్ పునర్వసు గా_లేయః, వ ప్య్యాతద కార్యం, ఏనం కుర్భలీ 
ప్యారోగా 2౭5% బంవర్లన వన హార= సంవదుపేక , జ్ఞాతీనాం, శేష్ట 
మవత్యం జనయతి, నవమే తు ఖల్యేనాం మాసే మధురావధసి ద్ధేన 
తే. లేనానువానయేత్ , అతశె ఎనాస్యాస్రైలపిచుం యోనౌ [వణయే 
ద్దర్భస్థానమార్డ్ల స్నేహనార్థం; యదిదం కర్మ (పథమం మానముపొ 
దా యోవదిష్టమానవమాన్నాసాత్ , లేన గర్భిణ్యా గర్భనమయే 
గర్భధథార ణే కుక్షి క టీపార్శ్యవృష్టం మృదు భవతి, వాత ళ్చానులోమః 

సంవద్య తే, మూతపురీపే. చ వ 9కృతిభూ లే సుఖేన మానావావ 
ద్యేతే చర్జునఖాని చ మార్షనమువయా న్లి, బలవక్తైా చోవచీ 
యీతే, ఫుతం చేష్టం సంవదు పేతం సుఖనం సుఖేన పా కాలే (సజా 
యత ఇతి ॥81॥ 

అ! వికారములు లేవండ వృద్ధిపొందుచున్న గర్భమునక (పతిమౌసమాు నందును 
చేయతి గిన విధానమును చెప్పచున్నాము, గర్భమును పొందినట్లు ఊపాం-చచినచో 
అట్టి స్త్రీ ప్రథమమౌస్తమునందు, సంస్క_రింపబడనట్టియు చల్లగ నున్న ట్టియు పాలను 
ఆయాళకాలములయుదు తగుపరిమాణముగ పానము చే మవలఅయూను, మరియు సౌత్ళ 
మైన ఆహారమును (పాత సాయం కాలముల యందు భుజింపవలయును, రెండవమాసము 
నందు, మధుర ద్రవ్యములతోశా-చబడిన పాలే (తాగవలయును, మూడవమౌసము 
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కందు లేనే నెయ్యి వీనినికలిపిన పాలను (తాగవలయును. నాలంగవమాసయునందు, 

కీ ౩ మునుండితీ యబడిన వెన్నును కర్ళ పరిమితిగ తినవలయును. అయిదవమౌ సమునంద్యు 

సాల నుండీ జనిం చిన ఘృతే మును పుచ్చుకొనవలయును. ఆరవమౌసమునందు, తర ము 

నుండిజసిం-చిన ఘృలే మను మధుర (దవ్య ములతో శ చయూకుచేని ప్రచ్చుకొ పవలయింను. 

ఏడ వమాసమునంద్యు ఆరవమౌ సమునందువ తె సేచేయవలయు శు. ఈఏడవమొసము నందు 

గ గ్భామువకు కేశ ములుజని౦ం చుటవల వ తల్లికివిదాహముకలం*సన ని స్క్రీలుచెప్పెదరు, అట్లు 

కాడని ఆ_కేయుడు చెప్పును, గర్భ మునే వీ డింపబడుటవలన వాతపి శవము లలు 

తల్లి యొక్క వకు స్థల మును పొంది విదావామును కలిగించును. అందువలన దురద ్క 

గును. దురదవలనకిక్కి_ సమ నెడివ్యాధిక లుసను ఆప్పుడు, ధక దక్యమాలతోక యా సు 

శాబడీవ వెన్నను రేస పండ్లర సముతో కర్ణ పరి మిడి ఆయా కాలములయం పు ఈ యవల 

యును, చందనము తామరతూండ్లు వీనియుక ,_ కల్య మతో గాని డిరిసెన ఆరె పువ్వు 

ఆవాలు యస్టి మథుకము వీని యొక్క చూర్షముతో గాని కొడిసెపాల భూతు ౪ నీగింజలు 

తుంగ గడ్డలు పసుపు వీనియొక్క కల్క_ముతోగాని వేప శేగు తులసి మంబిప్టి వీని 

యొక్క కల్కు_ముతో గాని జింక లేడి వండేలు వీనిగ క్ష ముతోకూడిన [తిఫలాకల)_ 
ముతోగాని ఈ స్త్రీయిక్క_ సనములయందును ఊదరమునందును పూయవఅంయును. 
లేక గ న్నేరుకకలతోత యారు చేయబడిన తైలమును పూయవల యును. మౌలతి అతి 

మధు ము దీనితో కాచబడిన జలముచే తదుపవలయును, దురదకలిగినను చర్మ ముచిట్లు 

టయు boa కలుగకవండుటశకె గోకటను మౌని వేయవలయును, దురదను 

సహీంపలేనిచో వత్తుట రాచుట వీనిచే దురదశు శమింపజేయవలయును మధుక 

రస ప పధాన మెనట్టియు, వాతవార_మెనట్టియయు. స్నేవామును అవణమును కొద్దెగక కలిసి 

నట్టియా ఆహారమును భుజింపవలయును. అట్టు భుజించినప్పుడు ఉదకమును స్వల్ప 

ముగ (ఫౌగవలయును. ఎనిమిదవ మౌచమునందు, పాలనతో తయారు చేయబడిన 

యవాగువువందు నేతిని కలిపి ఆయాశాలములయ దు (శౌగవలయును. గర్భము 

నకు సగ అవక్షముగల సత ములు జనించును గావువ అట్టు (తశౌగహడదని భ్ దకా 

ప్యుడు చెప్పెను. పి పి .గళవర్ణ ముగల నే త్ర ములుజనించు గాక . అయినను(తాగవచ్చును, 

అని ఆ 'తేయుడ్తు చె ప్పెను, అట్లు తొగిన నచో రోగములు లేని టై ఆరోగ్యము బఅము 

వర్ష ము స్వరము నిర్మాణము వీనియొక_ సంప ౪ త్రితోహడిన టియు వంశ ములో యేషు 

మైనటైియు సంతానమునుకనును, తొమ్మిదవమాశ మునందు, మధుర (ద్రవ్యములతో 

శయారు చేయబడిన _తెలముచే అనువాసనవ స్ట్ వచే మింపవలయును,. గర్భాశయ మునకు ను 

మార్లమునకను మె ఇగ్ధ్యముక లుగుని మి త్తే తరు ఈ తేల యనందు దూదిని ముం-చియోనియం 

దుంచవలయును. -పసీదటిమాసము ముదలుకిొని ' తొమ్మిదవమాఫమువరకు చెప్పండేన 

ఈ కర్మను ఆదరించినచో గర్భిణీ స్త్రీ వీ శి గర్భధారణస మయము నందు కు క్షీ పటే 
కటి(పదేశము పార్ళ ఏములు పృష్ట ఫోగమా ఇవి మృదువు నుండును. వాతేము అకు 

లోమముగనుండును. మూతే ఫురీషములు | పకృతిగనుండె వానిమార్షములనుండి సుఖ 

ముగ బయలు వెడలును చర్మమును గోళ్ళును మృదువులుగ నుండును. జలమును వర్ల 



§!2 చరకనంహిత , 

మును వృద్ధి నాం మను, సంప తితో కూడినట్టియు సుఖవంతుడైనట్టి యు ఇష్టుడెనటియు త్రి 
నో 

పము ౫ కనును ఫు" తుని పె ళాలమునం? స్వ సు 

సూతికాగార నిర్మాణవిధి. 

మూ॥ పాాకై ఏ్రహాస్యానవమాన్నా సాత్సూతి కా రా గారం కాకయే 

దవహృశకౌస్థినర్క_రాక పాలే బేశె వశన్త న్తరూవర నగస్థాయాం భూమా 
క 

పాపో సర ముదబ్దారం వాబె బై ల్యానాం కాష్రా నాం జే న్ద నె దన కానా? 
ee OY 

భ ల్లాతే కానాం వారుణకానాం ఖాదిరాణాం వా యాని చాన్యా శ్యకి 
య 

(చాహ్మణాః శం సేయురథ ర్య వేదవిదః, ద్వననా *వనా చ్చాన నాకి 

ధాననంవదుపెతంవాస్తువి ద్యా హృదయ యోగాన్ని స సలిలోలూఖః నః 

స్థానన్నా? భూమిమహో న నమృచునుఖ 3 చ 1॥192| 

ఆ|| గర్భిణీ స్త్రీ సి తొమ్మిదవ మాసము రావండగ సే నూతిళాగాేమును ఈ 

(డ్రింద ఇప్ప బోవు వరమున నిర్భింపవలయుశు. ఎముకలును భాళ్ళుశను పె -కులును సీక్ 

-వేంకు బడిన (స దేశమునందు (పశ స్ట సములె న న రూపము రసము ౫ ౦ధము ఇవికల భూమి 

యందు మాేేడు లార్దుగ జార న నల్లజీడి. షనుగుడు చండ వీనిలో దేశ యొ, క (రల 

చేనైనను గాని ఆథర్వ వేదము తలిసీన (బాహ్మణుల చే (ప పక స్తబులెననని చెప్ప ఎడీవ 
షి 

ఇట్టి 5 ఇతరము లె న కరలచేగాని సూతికాగ్భవామును కూర్పు ముఖమాగ గారి ఉత్తర 

వదఖముగ గాని నిర్మింపవలయునా, ఆగ్భవాము __ వ్యస్తృములు వూతేలు క ప్పులే లుపుణు 

వీనియొక ్క_ సంపత్తుతో కూడినదిగను వాస్తువిద్యాత త్తి (ము "తెలిసివవారి చే చెప్ప డిన 

విధమూో నున్న అగ్ని స్థావము హావ స్థానము రేం మలవిఫర్లన, ప దేశము స్నాన పడే 

నము వంటయిల్లుఇవికోలదిగ ను ఆ యాోబుతువులవ అనుకూల మెనదిగ నునుండవలయు ఏ, 

సూతికాగార నంభార ములు, 

మూ! త సర్పిస్రైలమధ్యునై నవ సౌవర్పల క లలవణపిడజ్ఞకువ 

కిలిమనాగ రపివ్పలీపిష్పలీమూలహా స్తిపివ్చలీ మణ్ణూక వ భ్ర్వోలాలా లిన చా 

చవ్య చి తక చిరిబిల్వహిస్తునర్ష పలకున? తక్ష కణకణిశాసీపాతసీ బం జభా 

ర్ప కుల్ధేమై రేయసు రానవాః నన్నిపహితాః స్యుః; తథా౭_ళ్ళానౌ చ్యా, 

జే చణ్ణమున లే, ద్వే ఉదూఖ లే, ఖో పృవభశ్చ, ద్వౌ చ తై 

సూచీపీివృలక్ సౌవర్ణ రాదతె, శస్త్రాణి చ తీశాయనసాని, ద్వా [ 

విల్యమయా వర్భణ్్కో-, లేన్దుకై బునాని చ కాష్టాశ్యగ్ని న ధుక్ 

ణాని, (శ్రీయశ్చ బహు. బహుశః (పజాతాః సౌహార్షయుక్తాః 
నతతమనుర కాః (వదక్షిణావారాః (వతివ _్తికుశలాః (పకృతివత్సలా 



శీ] శారీరసానము, వి [ఫీ 
థు 

ళ్ a 9 fy 3 rm 
జార ఆవి 

వేదవిదో యవ్చాన్యదపి తత్ర నమర్థం మన్యేత, యచ్చాన్యచ్చ 
నవ్ స్త వి ? అయ ర సళ 

శేశనహి [గ్రైాామతాెః, (బాహ్మణాశ్చొాథర్వ్య 

ఏం: ను రు లా - 
భా టా “(యయుః వ > 153 బ్రాహ్మ గ యశ్చ (స్త ఏత్రా_స తొకార్యమ్ 183 

అ! ఆసూతిశాగ్యవామునందు= ఘృళ ము _తెలము తేనె సంధ వలవణముసౌవక్స్చ 

లవణము కృష్ణ లవణము నాయువిడంగ ములు మె. గల్వకోష్టు జేవదారు శుంకి పిప్పళ్ళు 

మోడీ గ జపిప్పళ్ళు మండూక్ర_బహ్మ్ ఏలకలు పౌ త్రీఇంప వస చశ్యము చిత 

మూలము చెములడుగు కోట్లు ఇంగువ ఆవాలు వెల్లులి -చిల్లగింజ జీలకర గధుమగవ్వ 
రి యి దిగి య 

కడిమి అవినీ బల్బజమ నెడిగడ్డ భూర్జ పతి ఊలవలు మె రేయమ నెడిమద్య ము సుర 

య నెడీమద్యాము ఆసవములు వినిన్సి సిద్ధముగ నుంచవలయును. మరీ యు కండురాళ్ళు, 

"రండు బరు వై నరోక ళ్ళు, రెండురోళ్ళు, ఒక గాడీద,ఒక యెద్దు, బం గార ముతో గాని వం 

డితో గాని చేయబడి నిట్టి యు తీక్షమాంరై నట్టియు "పెద్ద వెనట్టి మూ రెండుసూదులు, తీక్లు 

లోహముతో వేయబడిన శ సములు మా ేకుక్యరతో చేయబడిన రెందు మంచముల్వు 

అగ్నిని (పజ్యలింప చేయుటకు తుమికి గార వీని సంబంధమగు క్టళ్టులా వీనిని ఉంచ 

వలయును. మరియు ఆ నేకమందిని కనినట్రియు మంచిమనస్సుతో కూడివట్రియు అను 

రాగము తో కూడినట్లియు ( శేష్తమెన ఆచారములు కలిగినట్రియు (పతిపత్తియందు 
అ రి లు న 

చేర్పరులె నట్టియు |పేమగల (పకృతి కలిగినట్టి యు విచారము కేనటియు కష్టములను 
ర-= 6 లు వూ ర 

సహించువట్టి ము అనేకమది స్త్రీ ఉండవలయును, అథర్వ వేదమును. తేలిసిన 

(యవావ్మాణులు ఉండవలయును, అవసర మైన ఇట్టి షవరముఠఅనుకూడనుంచ వలయును, 

| మా ఇ శ్రీ Pa అ నే . క . . 
మరియు (బావ శ్ర్రణాలును వృద్ద ్ వ/రొను చెప్పునట్టి ఇతరుతనుకూడ నుంచవల యాను 

నూతి కాగాగ వ 9 వేశ విధి, 
| లొ బలో = టా దాయ అ జో 

మూ! తతి; వ)వృ లే నవమే మాస పు ణ్యేజహాని (ప్రశస్త 

నఠుతి 9 యాగమువగ తే వశ సే భగవతి శశిని కల్యాణే కరణే మె తే 
య = వాది - wa ఇ 

ముహూర్తే శాస్తి కృత్యా గ (బాహ్మణమగ్ని ముదకం బాదె 

(వ వేశ్య నోభ్య సృణోదకం మభులాజా. క్వ (వదాయ (బాహ్మాణే 

భ్యోఒతు తాన్సుమునసో నాస్తిముఖాని చ ఫలానిష్టాని దత్తా, ఈక 

పూరంమానన సేభోభిఒవాదం పునరా చమ్న సం సి వాచ మెత్ ,తెతిః పూర్వమానన సభ ్ థథి=వాద్య పునరాచమ్య స్వయ 
పుణ్యాహశ బ్రేన గో బాహ్నణమనువకిర్హమానా (వదవీ.ణం ప్రవిశ 
త్పూకికాగారం, తితిస్టా చ వినవ కాలు వతీతెతి 1841 

అ తొమ్మిదవ మొౌసమువచ్చినపిదప, శుభ దినమనందు _పళ _స్టమెన నటీ త 

చుతో కూడినట్రియు అనుకూల మెనచం_దుడు క లిగిసట్టియు శుభక రమ్బులె సక రణములు 

కలిగిన ట్రి యు మిత్రదేవ తాక మెనట్లి యు ముహూర్పమునందు శాంతిహోమమును వేసి 

గోవులను (వావ్మాణులను అగ్నిని ఇదః ప్యాతను వుందుగ (_పవే" పెట్టి గోవు 



అకు గడ్డిని ఉదకమును బే నెను పీలాలను ఇచ్చి (బాహ్మణులకు అక్షతలను ప్రుప్పము 

లను నాందీముఖ్రుమునక శాప మోగించు ఫలములను ఇచ్చి ఆసనముల యందుకూర్చుండ 

బెట్టి నీటితో శాళ్ళుఇడిగి నమళ్క్లరించి తిరిగి ఆచమంమునుచేని ఆశీర్వచవరుఅవు 
వంందవలయును పిమ్మట మంగళ వాక న ములతో నోవులను (బ"వ్మాణులను (పద 

శీణ పూర్వక ముగ ఆనుసరించుచు నూతి కాగ్భవామును ప వేశింపవల యును, అచ్చట 

నున్న దై _పసవశకాలమును ని నిరీకీంచుచుండవల యును. 

అనన్న వనవలక్షు ౯౩ములు, 

మూ! తస్యాస్తు ఖల్విమాని లిజ్జాని వగజనన కాలమభిో 

భవ స్పి. ఉద్య భా గ్ మో గా తాణాం, ల అక్ష 

కు శీ_థిల్య?, విము _కృబస్టనత్వమివ వకున;ః, కుశ్నేరవనంంన నును అధో 

గురుత్య-, నజ్జ లావ స్తో పక్షి వార్భ్వుపన్దని స్టో", యోచనే 8 వ) 

వణం, అంన్నా భిలామేతి, తతో=_వ నరహ మావప్నాం పదు రవ 

వ సేకశ్చ గగ నక న్య | ఏఫ్|! 

అ ౫ ర్భిణ్రీ శ్రీకి వస సవశాలముసమోపించివప్ప్వుడు___శరీరము బడలిక నొందుట 
ముఖము వాడుట, నే (తేములుజారినట్టుం కుట వక్నఃస్థలము పబ విడపోయినట్లుండుట, 

కుతీ. పదేశముజారుట, (కింది భాగముబరువు నుండుట, గజ్జలు వ స్తీ(పదేశము కటి 

_పడేశము కుతీ పార వ్రములు నడుము వీనియందు పొడి చినబులచాభ ౩ లు గుట, యోని 

యందు సావముక లుగుట, ఆహారమునందిస్ట్ర ము లేకపోవుట ఈ లకీరాములు కలుగును. 

పిమ్మట (పసవ వేదనలు _పారంభ్ర మణిట ము గరోళ్ళీద కము (సవించుట యు కలుగును, 

వనవ వేదన లుక లిగినపివవ చేయవలసినవిధానము 

మూ॥ అఏపాాదుర్భా చే తు భామా నయనం వద ధ్యాన 

దా _నరణోవవన్నం, తదభ్యానేత స్కా తాం తాః నమన్నతః వరి 

వార్య యథో క్షగుణాః స్ర్రీయః వర్యుపాసీర న్నా శ్యానయన్యో వాగ్భీ 

న్లా)హణే మాభిః నా _న్హ్యనీయాభిః 1861 

ఆ॥ (పసవ వేదనలు (పారంభింపం౫ స్తే ఎమ్భుదు వై న ఆ _సరణముతోకూడినట్టియు 

భూమిమోద పరువబడనట్టిరాం శ యనమును అధ్గిస్టంపవల యువ, పూర్వ్యమున 0౦దు 

శొప్పబడిన గుణముల తోకుండిన ప్రై ఆ రిజీ స్రీ, ని పరిష్టించియుండే అనుకూల యు 

లె నటియు ఓదార్చునట్టియు వాక్యముల చే ఓీడార్నుచు కాప చరింపవలయును. 
ర చి. 



వ$నవ వేదన లుక లిగియు వనవింవనవ్పుడు చేయవలసినవిధి. 

మూ! నొ చే డావీసీః నంక్ల్లీ శెకమానా న వ)జాయెతా ఛు నాం 
QQ. 

బూ)యాత్ ఈ త్తిష్ట మునలమన్యతిర త్ గృస్టాప్వానేనె కేదుదూఖ 

లం ధాన్ని పూర్హం ముహ్ముహుర భి జహీ ముహుర్హుహుర నజ్బ౧భ న్య 

7 చ (| 
చజ్ఞ/మన్వ చాన్స్ననరా నరా, 9 ప్య్వేనమువదిశ న్నే కే! తన్నేత్శాహ 

భగ వాన్నా లేయః-- దారుణ వ్యాయా మనస్ట్రనం పా గగ్బ్చిగార్లః నవత 

మువదిశ్య తే, వి శవతశ్చ వ /జననకా లే వ) చలిత నర్వధాతుదొషా 

యాః సుష మార్యా నారా మ-సలవ్యాయామనమిారితో వాయు 

z Do, ఇ ఏన 9 లి రన్సరం లా పా/ణాన్ హీంన్యాత్ , దుప్పతీ కారా టా తేసిజ్మన్ 

కాలే విశేసేణ భవతి గర్భిణీ, త న్మాన్మునల్మ్గగహణం పరిహార్యమృవ. 

"యూ మన్య నె ఇ జృమ్భృణం చజ్క్య- )మణం చ పునరనుపేయమితి ॥ 
9) —2 9 అ 

అభ్యాస దద్యాత్కు ఫైలాలాబ్దలికన చాచిత క చిరిబిల్యచూర్షముపా 

ఘా9తుం, సా తెన్నుహుర్నుహురువజి ఘెత్ , తథా భూర్ణవతభూ 

జు ప ల అద ల వుం శింశ పాధూమం వా, తన్యాళ్చా నగాన్సరా క టీపార్మ్యవృష్టునక్థి 

'దేశానీవదు స్షై.న తె లేనాభ్యజ్యా ౨ సుఖమవ మృద్నీ యాత్ , ఇత్యెసేన 

తు కర్భణా గర్ఫ్భో౭_వాక్స) ఎవవ్య తే 139i 

అ॥ (పసవ వేదనలచే బాధపకుచు (పసనింపకండనున్న శ్ర! ల ఉలెమ్ము. 

రోకలిని తీసికొనుము, ధాన్యముతో నింపబడివ రోలును మొటిమాటికి దంపుము. 

తరుచు ఆవలింపుము* అటునిటుతిరుసము”ఆని చెప్పవఅయునని కొందరు చెప్పెదరు. 

అది మంచిది కాదని ఆ_కేయడు చెపపను, గర్భిణీ స్త్రీ దారుణ మన వ్యాయామను ను 

ఎల్లప్పుడును విసర్జింపవలయునని చెప్పబడినవె, [ప సవకాలమునందువి శేషించి చలించు 
చున్న సమ స్తథాతువులును దోషములును కలిగినటి ము సుకుమార ము“ నుండు టియు 

ఎవి రో బా 

గర్భిణీ స్త్రీ రోకలిచే పర్మిశమ చేసినచో. వాతము [పకోపీంచి అవకాళమునుపొంది 
(పాణములను పాంసీించును, అందువలన రోకలిచే పరి శమ చేయకూడదని బుషులు 

చెప్పిరి. ఆవలింత అను ఇటునటుతిరుగుటనుమో [తము చేయవచ్చును. ఈ స్త్రీకి చెంగల్వ 

కోష్టు ఏలకులు బొ త్పిబుంప వస చ్నితమయూలము నెమలడుగు చెట్టు చవ్యమువి నియొక్కా_ 

చూూర్హి మును ఆఘాణించు నిమి త్తేము ఈయవలయును. ఆమె ఆచార్గమును తరుచు 

ఆమారిణ్రింపవలయును, మరియు భుజప్మత ధూమమును గాని ఇరుగుడుఘభూమమును గాని 

ఆ ఘాణింపవలయును, ఈస్తీయొక్క కటి ప్రదేశము పార్శషయులు నడుము 
తొడలు వీనిని కొద్దిగ వెచ్చగనున్న "తెలముతో అప్పుడప్పుడు వూసి సుఖముగ 

నుండునట్లు పిసకవలయును. ఈ విధానములచే గర్భము (కిందకు దిగను. 



516 చరకనంహిత 

మూ! న యదా జాసీయాద్వి ముచ్వ పహృూావయముదర మసా 
స్వావిశతి, వ _స్తిశిరోఒవగ్భన్షోతి, త్యిరయ_న్వ్వనామాన్నః, వకవ తై 
అధో గర్భ బ్ర అస్యామవస్థాయాం పర్వ జ్కు- మేనామారోవ్య 

వ9వాహితుమువ కామ యేత్ , కనే చాస్యా మన్ట్రమిమమనకూలా 
(ప్రేజపేత్ ॥ *వితిర్ణల వియ శ్తేజో వాయుర్విష్షుః వరిజావతిః! నగ గ్భాం 
త్వాం నదా పాన్తు వైశల్యం చ దిశన్తు తే ॥! వసువ త్యమవిక్షిష్ష 
మవిక్షి స్రాశుభాన నే! కార్తి 'కేయద్యుతిం స్తత్ర కా రి శేయాఖిరక్షి తమ్” 
ఇతి ॥ త్నాళ్చెనాం యథో క్షగుణాః (బ్ర) యా౭నుశిష్యు == నాగ 

తాఏర్శ్మాప )వాహిస్థాః, యా హ్యూనాగ తావిః ప్రవాహయ లేవ్యర్థ మే 

పుదీవ వేగాన్ వయతమానొ ఒవ్యప్రా వకాలాన్న లభ తే కృచ్చ్చేణ 
వావ్యవాప్నో నతి త థాఒనాగ త కాలం గర్భుమసి వ/వాహమాగా, 

తథా చె పూమేవ వవ థ్యాదీనాం సనంధార ణమువఘాతా వవ 

ద్వ లే ఆధా (వాస్పకాలన్య గర్భృన్యా (సవాహాణం, నొ య థాని స్టైశం 
క రుయేతి వ క్షవ్యా, తెఛా కా (తీ శనై: నస, పూర్వ వ)నా యావ ణి 

సూత్ర తణో2న నరం బలవ త్తం, తస్యా- చ (పవాహామాణాయాం 
9 ల mM | ఆ క అల > (గ్రుయః శెబ్దం కుర్యుః (వజాతా [వజాతా ధన్యం ధన్యం పుత్రం 

ఇతి, తథా. స్యా హేణాప్యాయ నే పాణాః | 43|| 

ఆ॥॥ గర్భము ఎప్పుడు ఈస్పీయొక్క_ హృద యమునువిడి చి ఊదరమునుపొంది 
వ స్టిశిరస్సునాపొందునో అపుడు (పసన వేదనలుఆధక నుగును, అ ప్పుడుగగ్భిమా కిందకు 

తిరిగిన ట్లుత ల చి ఈ మె నుళ య్య యందుఅధ్రిస్టి ప జేసి ముక్కు నట్టు చే నువలయు ను. మరియు 
న టర డ్ | ఆనుకూల్నమెనస్త ఈ మెయొక్క_ 2ెవికుందు “మీతిర్టలం . కా ర్తి కేయాభిర క్షి 

తము" అ నెడమం్యతేమును ప ఠి ౦ంపవలయును, పూర్వమునందు వెప్పబడినగుణములుగ ల ఆ 
శ్రీ లు ఈమెతో *పసవ వేదనలు లేనప్పుడుముక _కుము, పిసవ వేదనలు లేనప్పుడు అలో 

ముక్క_నయెడల ఈముక్కు_ టవలన | పయోజనముండగు.ఆ ప్పుడు శిళకువు జనించిన ను వికృతి 

నొందిశ్వాస కా సశోపషన్షీహా వ్యాధవీనితోకూ కడుకొని నది ముగునుపొంద బడని కాఅ మునందు 
(పయత్నెంచివను తుమ్ము లేణుపుఅపానవాతీము మౌ తము ఫురీపమువీని యొక్క వేగ 
ములను పొంద జేరడు. లేదా కష్టము చేపాంధును. అటులే అశాలమానందు ముక్క 
నను గర్భము బయలంపడల నేరదు లేచాక స్ట ము చేబయలు వెడలుము. తుమ్ము మొదలగు 
వానిని ఆరికట్టినచో విఘాతము కలుగువిధమున నే సకాల మునందుగర్భమును ముకక 
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పోీయినచోవిఘాతేము కలుగృుమ. ఆందువలవ మేము చెప్పివవిధమున చేయుము” అని 

₹స్పవల యును, గర్భిణీ స్త్రీ అట్లుచేయదలచినదై తొలుత మెల్లన ముక్క పిమ్మట 
లో ది లే అష ఆ 3 జు అధికముగ ముక్క వలయును, ఆస్తి అట్లు ముక్కు_నప్టుడు గి మీక్క్ల్ & 

జైన పుకుని కనుచున్నది? ఆని శబ్దమును చేయవలయును, అట్లు చేసినచో ఈ స్తీ 
యొక్క (పాణములు సంతోషముతో వూరింపబడును, 

వ్య) సవానంతరకర్శ్శ, 

మూ! యదా చ విజాతాసాా తె వావువేషేత కాచిదసా 
మ వాడ ఫ్రీ 9 
అ 

అపరా వీవన్నా అ(వవన్నా వేతి। తస్యా శె దవరా న ప్రవన్నా 
స్యాద కై నామన్యతమా స్త్ర దశకి చేవ పాణినా నా భేగువరిష్టాద్బల 

వన్ని వీడ్య న వ్యేన వృష్టుత ఉవసంగృహ్యా సునిర్ణూతం నిర్జునుయాత్' శ 

అథాన్యాః పాదపార్ధ్యా న్స్ )శీచూకోటయేత్ , తస్యాః స్పిచావువసం 
లం 

గృహా సువీడితం వీడ యేత్ , అథాన్యా బాల వేణ్యా కళ్గం తాలు పరి 

మృ శేత్ , భూర్ణ వత )కాచమణినర్పనిర్నో కై శ్చాన్యా యోనిం ధూవ 

యెత్, కష్ట ఆాలినక ల్క్లం బల్యడయాూాడె. మైెేయసు రామో త్రీక్నై 

కౌల ఫ్టై వా మజ్జూకపివ్చలినంపాకే వా నంప్లావ్య పాకుయేబేనాం, 
తథా సూతెలాకిలిమకుష్టనాగ రవిడ జ్ఞ కాలాగురు చవ్యపివ్చలిచ్చితకో 
వక ఇ్చి కాకి ల్కం ఖర వృషభ స్య వాజివతో దశ్నీణం క ర్ధముత త్కృల్భత్యి 

దృవది జర్ల రీకృృత బలందయూపాదీనామాపాావ వానామనంతవ మే 
% 2 ప్ప ప్ర లు నీ 

సిన్ ప హూ రసిక శ వ పాయ స్టాన్ వృతష్యాస్తాన్య ముప రృస్థితముద్ద్భ న త తాస్తా నం 

'యచేనాం, వల పుప్పాకొష్టమదనహిజుసిద్దన్న చెనాం (తెలన్య పిచు: థి గధ =. S$ 
గాహయేత్ , ౨త నె వానువానయెత్ , వృతె రేవ చాన్హాననై * ఫల 

చా వా C౧ వూ 

జీమూతి కత్య్యూకుధామూర్ల నకుటజక తే వేధనహ స్త పివ్పల్యువహ్నొతె రా 

ఫ్రాపయెత్, తదాస్థ్రావనమస్యా హీ నహా వాత మూూ| త్ర పురీశైర్ని 

రత్యివ రామానక్రాం వాయోానులోముగవమనాత్ | అన్నాన్యపి హా 

వా" మూ త్రపురీపాణి బహీర్షమన నీల్రాని సజ్జ స్త్ 144 
అ [పసవమెనపీదప మొవి బయచువడలినదియు లేనిదియు తెరినికొ నవల 

యును, బయలం వెడలని యెడల వారిలోనొక స్త్రీ కుడిచేతితో ఈ మెయొక్క_ వాలికి 
వెళాగమున ౫ ట్లిగనొక్కి_ ఎడమ చేతితో నడుమునుపట్టుకొని బాగుగపిసుక వలయు మ, 
కాళ్ళయొక్క_ మడిమలతో (ఫోణి_ప్రదేశమును పీడింపవల యును, పిరుదులను పట్టు 
కొని బాగుగవిసుక్రవలఅ యును, వెంటుకలతో అల్లి బడిన జడచే ఈమెయొక్కు.. కంఠ 
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(పబేళమును తాలు పదేశమును దుడువవలయును. భుజపతి -ాజుమణీ పొముయొకు_ 

బుపము వీనితో యోనికి ధభూపమును చేతవలయును, చెంగల్వకోస్టు తాలీసప ఫ్ర 
"యొక్క. కల్కు_మును, బల్వ జమనుగ డ్ఞయొక్క_ కపూాయమువందుగాని తీక్షయుఖై ఏ 

మెశేయము సుర యనెడి మద్యములయొక్క_ తేటయందు గాని ఉఅవల కషాయము 
నందు గాని మండూక, బహ్మా పిప్పళ్ళు వీనియొక్క_ క సాయమునందు గాని కక పి తాగింప 
వలయును. లేక సన్న ఏలకులు దేవదారు వెం౫ ల్వకోష్టు శు ఠి చాయువిడంగములు 
కృష్టాగరు చక్యాము పిప్పళ్ళు చి_తమాలము జీలకర వీవియొక్క_ 8 ల్క_మునుగాని 

జీవించియాన్న గాడిదయొక్క_ లేక ఎద్దుయొక్క_ కుడి చవినికోని రాతియంకు మెత్తగ 
నూరి చానినిగాని నిన చెప్పబడి వబల్య జమను ౫ డ్రియొక్క. క పాయము 'మొదలగువానిలో 

జేనియంటై నను కలిపి తీణళశాలముంచి వడకట్టి |శాగింపవలయును. సదాప చెంగల్వ 
కోష్టు (మంగ శాయ ఇంగువ వీనితో తయాగుచేనుబడిన ,తేఅమునందు తీడుపబడిన 

దూ-"ని యోనియందుంచపల యును. ఈ తెలముతోడ నే అను వాసవవ న్ట్రీని చేయింప 

వలయును పెన చెప్పబడిన బల్వజమ 'నెడి గడ్డ యొక్క కపాకుయు "మొదలగు 

వానిలో (మంగళాయ దేవడాళి చేదుసార "పెద్ద చేమవీక కొడిగాపాలవిత్తులు చిన్న 
వేదుబీర గజపీప్పళ్ళు వీనిని కలిపి ఆస్థాపనవ స్త్రీ ని చేయింపవలయును. ఈ ఆస్థాపన 
వస్తీ వాతేమునకు అనులోమగతిని కలిగించి అంటిపట్టియున్న మౌవిని, వాతీము 

మూత్రము ఫురీషము వీనితో కూడ బయలు వెడలించును, బహిర్షమన స్వ భావము లి? 
ఆంటిపట్టియున్న ఇతర ములనుకూడ వాశ్రమూ త ఫురీపములుబయటకు తీసీకొని వము చను, 

జనించినశిశువునకు వెంటనేచేయవలసిన కృత్యములు. 

మూ! త స్యాస్తు ఖల్వవ రాయాః వ్రవత నాశ్థ కర ణీ [క్రియ 

మాకే జాతమా తె)జనై పవ కుమారస్య కార్యాణ్వే తాని కర్మాణి 
భవన్తి! తద్యథా-అశ్ళ నోః నంఘట్టనం కర్భయోరూ లే, అతోద కేనోలో 
దశేన వా సుఖేన వరిపేకః, తథా నం'శ్లేశ విహతాన్ ప్రాణాన్ పునర్ల 
భేత,కృవ్లక పాలికాళూ ర్చేణ మై నమభినిష్పణీయుర వద్యచేష్టః స్యాద్యా 
వత్సాణానాం ప్ర) త్యాగమనం, తతః వ్య త్యాగ త పాణం వ/కృతి 

భూత మభినమిాత్యు స్నానొదక్గహణాభ్యామువపాదయేత్. , అధథాన్య 
ఆాల్యాష్టక క్థాజిహ్వావ /మార్జనమార భే తాజ్డుల్యా సువరిలిఖత నఖ మా 

సువ్రమోలిత్'వధాన కార్పానపిచుమ'క్యా, వీథమం వమార్జితెన్య 
చాన్య నిర సాలు కార్పానపిచునా న్నే హు రణ వ్రతి చ్భాద యత్ ॥ 

తతో'2స్యాన_న్తరం కార్యం సై న్థవోపహి తేన సర్చిపా వ 9చ్భర్ష 
నమ్ ॥4$॥ 
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అ॥ మౌని పకుటక చేయవలసిన విధానమును చేయుచున్నను శిశువునకు జనిం 

చిన ఇంటే చేయవలసిన విధానములను చెప్పుచున్నాము. _ శిశకువుయొక్క_ చెవుల 

దగర శెండు రాళ్ళతో ధ్వనిని చేయవలయును, చన్నీటితో గాని సుఖక రమైన 

ఢడినీటితోగాని స్నానమును శేయింపవలయును. జట్టు చేనినచో, శేశయుచే బడ 

లిక నొందిన |పాణముల క తిరిగి ఆప్యాయనము కలుగును, జనించిన శకువు చేస్ట్రలు 

లేనిదిననున్ని చో నల్లని బద్దలతో ఆల్లబడిన చేటచే చేష్టలు కెలుగువరెక విసరవల 

యును. శేస్త్రనుక లిగి _పకృ్చతిభూతు డైన పిదప స్నానము, జలముచే మలమౌర్ష 

మును శ్యుభపర చుట వీనిని చేయింపవలయును. _ పిమ్మట, నోరు తీసి వే కుబడి= ట్రియు 

బాగుగ తడుపబడిన దూదిచే చుట్టబడివట్టి యు _కేలిచే ఈ శిశువుయొక్కు తాలు 

(ప్రదేశమును “పెదవులను కంఠమును నాలుకను తుడువవలయును. అట్లు తుడిచి" 

పిమ్మట చమురునందు తీడుపబడిన దూదిని శిరస్సువందును. తాలు | పదేశమునందును 

ఉంచవల యాను. అటుపిమ్మట శుంధవలషణముతో కూడిన శృతితో వాంతిని 

చేయింపవలయును, లా 

నాభినాడీ ఛేదనవిధి, 

మూ! అథ నాజ్యా_స్త్య కల్పనవిధిమువ దేవ్యూమఃనాభిబన 

నాత్స) భృత్యష్రాజ్ఞుల ౧ భజ ఎంక్ఫృు తా చేవననావ కాన కాశ రద యో 

ర నరయోః శనై ర్లృహీత్యా ప్ై: కాక్టిరాజకా యమసానాం ఫే 

నానామన్యత మేనార్ధథా రేగ ఛేవయేతాం, ౨౫) సూతే)ణోవని 

బధ్య క్టే౭_క్య శిధిలమవనృ జేత్ర్ _ తిన్య చేన్నాఖిః వక్యోత్ , తాం 

లో ధ మధుక పి) యదు దేన దారుహారిద్ర?కే ల్క-నసిద్దె 3 తె లేనాభ్యజ్యాత్ 

ఏపూమేన తెలాషధభానాం చరాేనావ మార్షయేత్ . ఏపషనాడక బన 

విధికు కృః నమ్యక్ | అసవ్యుక్క-ల్ప నె హి నాడ్యా ఆయామ వ్యాయా 

మోహుణ్ణో కాపిల్ణలి కాఏనామికావి గృమ్భి కా బా భభ్యో భఛభ యంత (తా, 

విదాహిభిర్వాతవి తృవ శ మృనై రభ జ్ తాదనవరిషే. కె న్చార్భిశ్చొన 

(క మేతి గురులా ఘవమభిసమిత్యు Ea 

అ॥ పిమ్మట శికువుయొక్క.. నాక్ నాడీ ఛేదన విధిని చెప్పుచున్నాము. బొడ్డు 

దగ్గరనుండి ఎనిమిదిఅంగుళే ములుగ కొలిచి గు ర్రునుంచి ఛేడంపతేగివ ఆ(పదే?మునకఇటు 

నటు మెల్ల గపటుకొని పదునుక లిగినట్రియు బం శారముతో గాని "వెండిలో గాని ఇనుము 

తోశాని చేయబడిన ట్రియు చాకుతో చేదింవవలయును. నాడియొక్క_ చివర భాగము 

నందుదార మునుక టి ఆదారమును శికువు యొక్క. క ౦ఠే మునందు వనులుగ క్షట్లనల శరింంను. 

శిశువుయొకి ఒ_ నాభియందు పుండు సీర్పడివచో లాద్దుగ ఆఅతెిమథుం ము _పేంఖణము 

దేవదారు పసుపు వీనియొక్క_కల్కు_ముశో తయారుచేయబడిన తేలమును పుయనవల 

యును, మరియు ఈ | ద్రవ్యమలయొకి ్క_ చూర్ణమును -చల్భ వలయును. ఇల్ల నాడీ ఛేదన 



క్ 70 చరకనంపహిత్, 

విధి బాగుగ వెప్పబడినని, నాభిదాడిని సరిగ వేదింపనియడల పొడుగుగనుండుట విశ 
అలీ 

రించుట మండలములతో పహాడుకోొనాట మధ్యను పల్లముగనుంకుట తరుచు ఉబ్బు 
చుండుట అనెడి విక్భకులు కలుగును, అట్లు కలగివయొడల దోషములయొక గ్రా గురు 

లాఘవములఅను తెలినీకొని తాపమును కలిగింపనట్టియు వాతవీ త్రే ముల నశమింప చేయు 

నటియు ఆఅధంంగములు నలుగుడు పటుట స్నానములు వీని చేతే ను ఘృతముల వేతను ప ఫీ బె 
శికిచ్చిం పవఅయును, 

జాతకర్శృవిధి, రశ్షావిధి. 
మూ॥ త్రవో2ఒన నరం జాతకర్శ కువూర న్య కావ్యం, 

తద్యభా_మధుసర్చిపీ. మనో )మ_న్సి) తే యథామ్న్మాయం -|పథమం 

పాశితుమ్మస్నె ద ద్యాత్ , _న్తనమత ఊర్గమే తేనై వ విధినా దశ్నీణం 
పాతు పుర స్తాక్స)యశ్చేత్ , అధభాతే రీర్ణతః స్థావయేదుదకుమ 0 

మన్ఫోగవమ_న్తి)తం, అథాన్య రోం విదధ్యాత్ __అదనీఖదికర్క_ ను 

పీలువరూవక శాఖాభిరన్య గృహం భవకృమ న్న” వరివార యీటజ్, 

సర్వతేశ్చ సూతికాగార న్య సర్ష పాత సితర్దులకణకణి కః వికిరేల్, 
తథా. తేణ్ణులబలిసోమః నతతముభయతః కాలం [కియేతానామ 
కర్శణః,' ద్యారే చ మునలం చేహలీమనుతిరక్చీనం = స కుర్యాత్, 
వ చాకుష్టు కె మక హీబ్దుసర్గ పాత సీలశునకణకణికానాం రథత్నీఘ్ననమా 
ఖ్య్యాతానాం చౌావ దీనాం పోట్లలి కాం బ్యాం సూతికాగార స్యోత్తర, 

'చేహాల్యామవన్న జే త్త థా సూతికాయాః వే సపుతా)యాః స్థాల్యు 

దితకుమ్భువర్య జ్కైవ్యుపి తథెవ చ్, ద్య యోస్హ్ర్య్యార వతు యోః క్ ఇకా 

జాగ /యుః దశతోపహూం దాావశాహం వా౭.నువరతవ) దానమజలాళీః 

స్తుతిగీత వాదితఏమన్న పానవీశదమనుర _కృవఛహృష్టజననంపూర్చాం చ 
తిద్వేక్ళ కార్యం, _బాహ్మణ క్చాథర్వ వేదవిత్సతత ముభయతిః కాలం 

శానిం జుహుయాత్స్య్య న్య్యయనార్థం కుమార స్య తథా సూతి 

కాయాః, ఇ క్యెద) వావిధానము క్తమ్ 1481 
ఆ పిదప శికువువత వేవో క్తాక ర్మను చేయింపవలయూును, ఎటులననగా ___ 

నివ పకారముగమం [త్రములచేమం(తింపబడిన తేనె చెయ్యి వీనిని శిళువుచే తోలుత 
వాక్ంపవఐ యును పిమ్మట, మంతముల చేమం్యతింపబడిన దవమీ53 సనముశు తొలుత 

యు ' అతో 
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పానముచేయింపవల యును, అటుపిమ్మట మం(_కే ముల చేమం త్రీంపబ డిన డదక పాతను 

శిరస్నువై పున ఈహాంచవలయును, పిమ్మట రమావిధి నాచరింపవల యును, శికువుజాన్న 

గృవాముచుట్టును వీర చండ శేగు కొండనోగు చిట్రీత్ర వీనియొక్క_ కొమ్మల నుంచ 

వలయును, సూతికాగ్భహమునందంతటను ఆవాలు అవినీగిం జలు బియ్య పునూక గోధుమ 

నూక వీనిని చల్లవల యును. చామకరణమును చేయువరక ఉదయమునందు సాయం 

శాలమునందు బలివోమమును చేయింసవలయును. జ బరమునందు మండిగముళు (గడ 

పన్ఫు అనుసరించి అజ్జముగ రోం లిని ఉంచవలయును, వస చెంగల్వకోష్పు క్రచోరము 

ఇంగువ, ఆవాలు అవిసెగింజల్కు వెల్లులి, బియ్య పునూక , గోధునునూక వీనిని రతు సులను 

పోగొట్టు ఐటి ఇతరఓ పధుఅను మూటక్షటి సూతిశాగ్భహముయొక్క్ల ద్వారమునకు 

వెభాన మునందున్న కయ్ముక _వేలాడక ట్టవలయాను. మరియు నూతికా స్రీ యొక్క 
యు శికువుయొక్క యు కంఠమందునా, భో జనపా(కేలు ఉదకపా( తలు మంచములు 

వీనియందును కట్టవల యును, ద్వారమునకు రెండు.వె పులయంగును నందివృతుము చింత 

వీనిక కుల సంబంధమగు అగ్నిని, సూతి కాగ్భ వాముయొక్క_ లోపలి భొగమునందుతుమికి 

కకైల సంబం ఫ మగు అగ్నిని ఎల్లప్పుడును డం-చవలయును, వూర్యమునందుచెప్పబడిన 

గుణములుక లిగినట్టియు స్నే హీతు రాం డ9 సట్టియు ప్రీలుఈనూతిశ్నా స్త్రీని జాన కాక 
తతో కాపాడవలయును,అసూతి కాగ్భ వాము పడదినములవర వ గాని పం_డెండుదిన 
ములవరక-గాని,మంగళ [పదములైన ఆశీర్వచనము లుస్తో్' త్రములు గానములు వాద్యమాలు 

వీనితోకూడినదిగను స్వచ్చములైనఅన్న పాన ములతో కూడినదిగను ఆ ుురాగముతోడను 
ఊఉ తృౌాహముతోడను కూడిన జనమాళోనిండినదిగను నుండవలయును, శిశువునకు నూ 

ర్ ల అ శ వ్ర ఎటు కన తీకా సస్త్గీని శుభముక లుగునిమి త్రము అథర్య వేదమును తెలిసిన బావ్మా ణులుడ్ దయ 

మునందును సాయంకాలమునందును శాంతిమం(| తముఅను పఠించుచు వశోమమును వేయ 

వలయును, ఇట్లు రమోవిధానము వెప్పబడినడి, 

_ నూతికోవచారములు, 
మూ! సూతికాం తు ఖలు బుభుక్ష్ తాం విదిత స్నేహం 

పాయయేత విథమం వరమయా శ క్యా సర్పిశ్తైలం వనాం మజ్జానం 

వాసాత్స్యీభానమభిసవిరాక్ష్య పివ్పలీపివ్పలిమాల చ వ్య చిత క శృజ్ఞ వేర 

చూర్ల నహీతం; స్నేహం పీతవ త్యాళ్ళ ఏ నరిశైనా భ్యామభ్యజ్య వేష్టయే 

దుదరం మహతా వాసా, తథాతస్వ్యా న వాయురువ నేవికృతిముత్సా 
దయత్యనవ కాళ త్యాత్ ; జ్ తు న్న్న Ep పివ్పల్యాభి రేవ సాం 

యవాగూం సుస్ని గ్ఞాం ద/వాం మాత్రిశః పాయయేత, ఉభయత ¢ 

కాల మచ్చేన చోస్టోదశేన వరి చయేశ్చా) శ్నేహయవాగూపా. 

నాభ్య్యాం; ఏవం వళ్ళు రాత్రం నవ్వ రాత్రంవానుపాల్య తతః [క మేణా 

ప్యాయయెత్ ; న్వస్థవృ త్త మేతావత్చూతి కాయాః। త స్యాస్తు ఖలుయూ 



939 చరకినంహీత, 

వ్యాధిరుక్చద్య తే స కృచ్చ్రసాధ్యో భనత్యపాధ్యో వా గర్భ్నృద్ధీ 
వయితశిథిలసర్యశ రీర ధాతు “త్యాత్స)/వాహణ వేదనా శ్లేదనర_క్షనిస్సృతి 

వి శేషళూన్యశ ౧ త్యాచ్చ, . తేన్భాత్వం యజఖో శేన విధినోవచ చేత్ ; 

భౌతికజీవనీయబ్బంహణీయమధుర వాతహారసిజ్హైక భ్యజ్లీ త్వాదన పరే 

కావగాహనాన్న పానవిధిభిర్వి శేవతశ్చొపచ రేత్ ; విశేవతో హిళూ 
న్యశరీ రాః (స్ర్రీయః వ)జాతా భవస్ని 150! 

అ నూతికా స్త్రీకి అకలికలుగ గ న్మే ఆమెన భృతము “తైలము వసమజ్ఞి వీకిఖో 
ఏ శ్నేహాము ఆ భ్యాసముగనుండునో ఆస్నేహామునందు పీప్పళ్లు మోడి చవ్యమా చిక 

మూలమున కుంఠి వీనీయొక్కా చూార్శమును కలిపి శ క్షననుసరించి ఉ ర్తమపరమితిగ 

ఈయవలయును, స్నే వా పానమును చేయించిన పిమ్మట ఉజదరమునకు ఘ్యుతేమును తెల 

మును పూని పెద్దవ్య స్త్రముచే ఆడదరమును చుట్రవలయూను, అట్లు చేసిన చో ఆవ కాళము 

లేక పోవుటవలన వాతము ఊదశమునందు వికృతినికలిగింప నేరదు.ఆస్నే హమాజీర్ణ మైన 

పిదప వీప్పళ్ళు మోడి మొదలగువానితో తో యారుచేయబడినట్టియు చమురుతోకాడి 

నట్టియు పలుచగనున్నట్టియు యవాగువును పానము చేయీంపవలయును. స్నేహపాన 

మును యవాగగూపానమును చేయింయుటకముందుగ రెండుకాలములయందునుకు( భి మెన 

ఉప్లోదక ముతో పరిేకమును (కడుగుటను) చేయవలయును. ఇట్లు అయిదుదినముఖు 

గాని వీడుడినములుగాని చేని పిమ్మట | క్రమముగ. పుష్టిని _కలీగింపవలయును., ఇటు 

నూతిశా స్త్రీకి ఆకోగ్యవిధానము చెప్పబడినది. నూతికా సైగ” ఇృవృద్ధివల నత ణిం 

చినట్లి యు శీ థిలమైనట్టి యు సమ_స్ట ధాతువులును కలదిగను మాక్కుట 

(ప్రసవ జేదనలు శ్లేదము రక్తపోవుటచే పీడింపబడి శూన్య ముగనున్న శరీర ముకలదిగను 

నుండును, కావున నూతికా, స్త్రీ కిజనించిన వ్యాధికష్ట సాథ్య మెనదిగ గానిఅసా ధ్య మెనది 

గగానిడండును. ఆందువలనసూతిశా స్త్రీని పూర్వమునందు చెప్పబడిన విధానములచే 
ఈ పచరింపవలయును. మరియు, (పపవించిన స్త్రీలు విశేషించిళూనక్ట మైన శరీరముకల 

వారుగనుంచురు గావున వీరలకరక్ష స్సులఅనునశింపం జేయునట్లియు జీ వనీయము లై నట్టియు 

బృంవాణములైనట్టియు మధురము లైనట్టియు . వాతహ రము లై ట్టి యు (దవ్యములలో 

తయారు చేయబడిన అభ్యంగనములు ఉద్యో ర్తనము స్నానములు అవ గాహాస్నానములూ 

అన్న పానములు వీనిచే విశేషించి ఉపచరింపవలయును. 

సామకర ణవిధ్సి, 

మరా! దశమ్యాం నిశ్శతీతాయాం నపుత్యా (స్త్రీ నర్వగ నేవ 
్రక్షారనర్దవై శృ స్నాతా లఘ్వహతశుచివన్ర్రం వరిధాయ వవితి) 

రి 
లఘువిచిశ/భూభ ణవతీ చ సంస్ఫృశ్య మజ్దలాన్యుచితామర్చయిత్వా మ అంట్ల 

చ దేవతాం శిఖనః శుక్ల వానసోఒవ్వక్షాంశ్చ, జ్యాహ్మణాన్ న్యస్త 



శారీర స్థానము, స్ట్ లపై 

హచయిత్యా, కోమార మహా లేన శుచివానసా౭_౩_బా దయ్త్ 

పాక్ శరన ముదక్ళిరనం వా సం వేశ్య, చెనతాపూగ్య్ణం ద్యిజాతిభ్యః 
వణమలీత్యు క్వ, కుమారన్య పీతా జ్యే నామనీ కా యేన్నా 
తతికం నామాభిపా9యికం చ; తతా?భిప్రాయికం నామ ఘోవ, 

న న లో a wu A వదాద్య _నృద్ధానమూహ్మా నం వా నృద్ధతి/ పురు హోనూకమనవవ 98 

పీతం, నాతుతి)కం తు నతు త్ర చేవశాసమానాఖ్యం ద్భ్యతురం చతు 
రక్షరం వా 151i 

ళ్ళ 

అ|॥ పదియవదినముగడువగ సే సూరీ శా శ్రీ సమ _స్టములగు గంధ ద్రవ్యముల 
తోడను తెల్లా వాలతోడనుకూడిన స్నానమును శిశువుతోకూడ చేసి తేలికగను కొత్త 
దిగను పరిభర్వయుగను నున్న వస్త్రమును కట్టుకొని పవికగిములెసట్టి యు ఇష్టము.లె 
నట్టియు చులుక్షనెనట్రియు విచ్శిత మా లెనట్టియు ఆఅ౦కారముఅను ధరించి శుభప్రదము 
లన వానిని స్పృృళించి అనుకూల మెనదేవత్రను పూజించి శిఖక కే గిజట్టియు తెల్లనివ్యప్త్ర, 
ములను ధరించినట్రియు వికలాంగులు కానట్రియు బాంహ్మాణులచే ఆశీర్వచనములఅనొంద 
వలయును. మరియు శికువును తూర్పు వై పునకు గాని ఉ ర్తీరమువైపునవ గాని శిరస్సుం 
డునట్లు పరుండ బెట్టి కొం త్హదెనట్టియు పరిశుభం మెనట్టియు వ స్త్రముతోకప్పవల 
యును, తండ దవతలకు (బొవ్మాణులకను నమస్కరించి శిశువునకు నకు తం సంబంధ 

మెనెపేరును ఇష్టమైన పేరును ఉంచవలయును, ఇష్టమైన పేరునక ఘరుఢ ధభలలో 
ఏదైనను ఆదియందును యరలవళ ప సవాలలో ఏదైనను అంతేమునందును ఉండవల 
యును, మరియు ముగ్రురువృద్ధ పురుషులలో ఎవరియొక్కు_ పేరునెనను అనుసరించినది 
గను (కొ త్తదిళానిదిగను నుందవలయు ను, న కీ తేసంబంధ_మెన పేరు నక్షతం దేవత్ర 
యొక్క పేరుతో సమానమెనదిగను రెండుగాని నాలుగ గాని ఆతరములుకలదిగను 
నుండ వలయును. 

ఆయుషు కొడై నశిశున్ర యొక ,_ లశ్ణములు, 
(౧... 

మూ! కృతే చ నామక ర్నణి కుమారం వరీక్షితు మువకా? మే 
దాయుషః (వమాణజ్ఞాన హేతోః; త తమాన్యాయుష్ముకాం కుమా 

రాణాం లక్షణాని భవన్తి తద్యజాఏశై కడా మృదవో=ల్నాః 
ఏ ల అర్య = 0 అ నను 9 జ్య ల న్నిగ్దః సుబద్ద మరాలాః కా 5 కేశా (వళి ఫె గ్గురా బహాలా 

త్వక్ వ్యకృ త్వా, (వకృతిసుసంవన్న మోవత్చ )మాణాతివృ_క్తిమను 

రూవమాతవ తోవమం థిరః, వ్య్యూఢం ధృఢం సమం సుస్లష్థ్య శే ద్ఞనస్ట్ర్యూ 

ర్గ వ్రన్యక్షినమువచితం బలినమర్ధ చ గ్ట్రాకృతి లలాటం, బహాలా విపుల 
ఇ స్ట్ అ ఒర స అధ ల ళా వయ అక్ష _ నమవఠా న్నిచెర్యృుద్ధై వృష్టతో౭౬వనతౌ సున్లిష్షక ర్ల పుత కె మహో 

లాలు 



లి§ 4 చరకనంహిత 

ఛిజా కక్తై, ఈమ్మత్సలమ్పిన్యావన్లై కే నమే నంహళతే మహత్యా 
(భువ), నమే సమాహాత దర్శనే వ్య కృ భాగవిభా?గ బలవతీ "లేజసోవ 

వవ జీ జరీ <r n నంశన = వన్నే నళ పాడ చమువు, బుజ్వీ మహా చ్య్య్వానా ౦శనంవ న్నే 

పదనన తాగా నాసికా, మహాదృజుసుని పిష్టద_న్వమాన్యం, ఆయామ 

విస్తాగోవవన్నా వర్మా తని (వకృలివన్ష్యయు క్తా జిహ్యా. శనం యుక్తో 

వచయమూహ్మావవన్నం ర కృం తాలు, మహోనదీనః స్నిగ్భా౬నునాదీ 
~ రం ఇ కొల వ గమ్మిరనముట్టో ధీరః నరః, నాల స్థూలా" నాతికృ శా వాన్య (వచ్చా 

దన ర కావోస్టా, మహతే పహానూ, వృత్త నాతిమహాతీ గ్రీవా, 

న్యూఢ మువచితేముర £, గూఢం జతు వృష్టనంశ శ్చ, వివకృష్టానరా 

నన్శా అంనపాతినీ స్ట్ పార్శ్వే: వృ_త్తవరిపూర్రాయత కాహూ 

నక్షినీ అబ్జులయశ్చ, మహాదువచితం పాణేపాదం, సిరా నృ్తాః స్నిగ్దా 
యి ౧ య లాలన ధి 

స్వా మాస్తుజ్జాః కూర్మాకార్యా; కరజాః, (వదశక్షీణాన ర్వా సోత జ్ఞా చ 

నాభి, ఉర, స్ర్రీభాగహీనా నమా నమువచిశమాం కటీ, వృత్త స్థిగో 
వచితమాం: సౌ నాత్యున్న తె నాత్యవ నె" స్ఫీచా, అనుపూర (న్భ త్తాపు 

చయ యు-కాన్రారూ, నాత్యువచి తే నాళ్యపచి లె, ఏణీవ చే (వగూఢ 

5 Sw = వచిల ఇ ఆ వో ఆర ఇభ సిరాస్థినస్ట జే, నాత్యు చితా నాత్యవచితె" గుల్చా పూర్వోవదిష్ట 

గుణా పాడా కూగ్భాకారా, (వకృతియుక్తాని వామ త్ర పురీపాణి 
తథా స్వవ్నజాగ ర ణాయానస్మితె రుదితి స్త నగ హణాని; యచ్చ కించి 

దన్యదవ్యను_క్రమ_స్తి తదపి నర్భం (పకృతియు_క్ష మిష్టం, విపరీతం 
పునరనిష్టం; ఇతి దిర్దాయు ర్ల కుణాని | కల | 

ఆ॥ నామకరణమును చేసినపిదప ,ఆయుష్పురిమొణమును ెలిసీకొనుటకు శిశు 
వును పరీతీంపవలయును, ఈ [కింద చెప్పబడునవి ఆయుప్మంతులె న శిశువుల యొకు 

లతే ఇములుగ నుండును, ఎటులననా___ వెంట్రుకలు (ప్రత్యేక త్యేకముగజనించినవి 

గనుమృదువుగ ను పసన్నముగనునున్న ౫ ను దృఢమైన మొదళ్లుకలవిగనునల్ల గ నునుండును, 
చర్మము స్వభావమగే సోము క లచెగను ఫసష్టిక లదిగనునుండును. శిరస్సు (పకృతి 

సంపత్తుతోకూడినదిగను కొం చెనధిక్యమెనపరిమాణముకలదిగను-శరీరమునకు తే గినదిగను 
గొడుగుతో సమౌనమెనదిగను నుండును, నుదురు విశాలముగను దృథఢముగనుసమొన 
గను బాగుగ కలినికొనినక ఇతే లయొ క్ర సంధులుక అ దిగను ఊర్థ్వ రేఖలు మొదలగు వానితో 
కూడినదిగను ఫుషిగను బలముకలదిగను అర్గ చందా కార ముకలదిగను నుండును. చెవులు 

థి 
ఫుష్టిగను విశాలము లైనట్టియు సమౌనమ్నులె సట్టియుపీఠ భాగములుక్రలవి గను (క్రింది భాగ 
మున వృద్ధికఅవిగను వెనుక వవంగినవిగను బాగ్స్పగకలివీ నక్షర్ల పుటములుక్రలవిగ నువి శాలమై 



శారీరస్థానము, wr; 

నరంధగియులుక అవిగను నుండును. కనుబొమ్మలు కొంచెము జూరినవిగను కలియనివిగను 

సమౌనముగను దట్టముగను పెద్దవిగను నుండును, "నేత్రుములు సమౌానముగను సమ 

"మైన మాపుకలవిగను వ్య క్ట మొన వర్ష విభాగ ముకలవిగను బలిస్థ మెనవి గను తేజస్సుతో 

కూడినవిగను ప్ళళ _స్హమెన అంగములును జ పాంగములునుకలవిగను నుండును,ముక్కు_ 

వంకర లేనిదిగను గొప్పజడచ్చా్యాసముకలదిగ ను సరియెనవంశ మా (ముక్కు_దూలమ్ఫుక అది 

గను కొంచెము వంగినచివరభాగము కలదిగను నుండును. నోరు పెద్దదిగను వంకర 

'లేనిదిగను బాగుగకూర్చు బడిన దంతములుకలదిగను నుండును. నాలుక పొడవును వెడ 

ల్పునుకలదిగను నునుఫుగను పలుచగను స్వభావముగనుందడవలనిన వర్శముకలదిగను 

నుండును. తాలు (పడేళము నునుపుగను పుష్టి కఅదిగను ఊమ్మ ముక అదిగను ఎరగను 

నుండును, స్వరము గొప్పదిగను _దెన్యము శేనిదినను స్నిగ్ధముగను (పతిథ్వనికలదిగను 
గంఫీరమా గబయలు వెడలినదిగను ధీరత్వ ముక అదిగను నురేడును, "పదవులు మిక్కిలి 

లావు లేనివిగ ను మిక్కిలి సన్నములు కానివిగను నోరును సరిగ క ప్పూనవిగను ఏ[రగను 

నుండును, ఆంకిళ్ళు పెద్దవిగ నుండును, మెడ గుండముగను మిక్కిలి పెద్దదికానిది 

గను నుండును, వకు.౩స్థలము విశాలముగను పుష్పిగను నుండును. జ్యతుగప దేశమును 

పృష్పవంశమును నిగాఢములు౫గ నుండును, స్తనములు విశాల మెన మధ్య (ప్రదేశ ముక అ 

విగ నుండును, పార్భ్యములు ఆంసఫలఅక మువరకా వ్యాపీం చినవిగను దృఢ ములుగను 

నుండును, బాహువులను తొడలును (వేళ్ళును గుం్యడమ్ములె నవిగను ఫుష్టికలవిగను 

పొడవుగను నుండును. చేతులును కాళ్ళును గొప్పవిళను ఫుష్టికలవిగను నుండును, గోళ్లు 

దృఢముగను గుం_డముగను నునుపును తౌమవర్లముకలవిగను ఎత్తుగను తాబేలు 
యొక్క_ఆకారముకలవిగను నుండును, నాభి గుండ మైన ఆవ ర్హవముకలదిగ ను ఎత్తుగ 

నున్న చుట్టు ప దేశము కలదిగ న నుండును. కటి(ప్ర దేశము వత $స్థలముయుక్క పరి 

మౌకామ.లో నాలుగవవంతుకలదిగను సమానముగను అధికముగ" వృద్ధినొాందియున్న 

మొంసముక్రలదిగను నుండును, పిరుదులు గుం(డముగను బలిస్ట్రమెనట్టేయు వృద్ధిపాంది 

నట్టియు మౌ౦0స్రముక్రఅవిగ ను మిక్కి_లిఎత్తు లేనివిగను మిక్కిలిస సన్న ముశానివిగను నుం 

డును, తొడలు (క్రమముగ గుండ మెనవిగను పుష్టిక అవిగను నుండును. పీక_లు 

మిక్కి_లిలావు లేనివిగను మిక్కి_లిసన్న ములుశానివిగను లేడియొక్క_పిక్క_్లలవ లెనుండు 

నవిగను నీరలం ఎముకలు సంధులు ఇవి నిగూఢములుగ నున్నవిగను నుండును. గుల్ఫ 

(పచేశములు మిక్కిలిలావు లేని విగను మిక్కి_లిసన్న ములు శానివిగను నుండును. పాద 

మాలు వూర్వమునందు చెప్పబడిన అక్షణములుకలవిగను తా చేలు యొక్క ఆకారమాక అవీ 

గను నుండును. అపానవాతమును మూ(కేమును ప్రరీషమును (పకృతి యు క్రములుగ 

నుండును, మరియు నిదించుట మేలా_నుట శాస నవ్వు ఏడుపు _స్థన్య పానము 

ఇవి (పకృతియు క్రములుగ నుండును. చెప్పబడని ఇట్టి ఇతరవిషయములన్ని యుకూడ 
(పకృతియు క్తములుగ నుండును. ఈలకుణములు 'దర్ణాయువ్మ , 0తునకు ఉండును. 

ఈల మీణములకు విపరీతములైన అత్సీణమాలు అనిస్టలతేణములుగ నుండును. 



26 చరకనంహిొత, 

దాదికి ఉండవలసిన లతుణములు, 

మూ! అతో ధాత్రవరీయో మువ బేయ్యోమః అథ బూ 

యాత్ __ధ్యాతిమానయ లెత, నమానవన్షాం యావనస్థాం నిభృతా 
మనాతురామవ్యక్లొ' మవ్యననామవిరూ పామజుగుప్సి తాం "దేశ జూతీయా 
మమదాామముద్రకర్మిణీం కులేజాతాం వత్పలాం జీవద్య త్సాం 
ఇ లు వో దష శి గ పు=వత్సాం దోగ్టీ)మవమర్తా మశాయినీమనుచ్చార శాయినీమన న్యా 

వశాయినీం కుశలోవచారాం శుచిమశుచి ద్వేషిణేం _న్తన_స్తన్యనంప 
దువతా మితి 155! 

అ॥ పిమ్మట దాదియొక్క_ పరీక్షను చెప్పుచున్నాము, సమొనమెనజాతికలి! 
నట్టియు యౌావనముతో కూడినట్టి యు నమత౦కలిగివ ట్టియు వ్యాధులు లేనట్టియు 
సమ _క్హమెనఅవయవముల తోమా డినట్టి యువ్య సనము లేనట్టి యు అవయవవికృతి లేనట్రియు 
అనూయ లేవట్టియు సమౌన మెన దేశమునందు జనిం చినట్టియు పీచు రాలుకా ట్రియు నీచ 
కర్మలను చేయనట్టియు శేస్థమెన వలమునందు జనించిన ట్టి యు కేరమక లిగినట్టియ 
జీవించియున్న  శిశువుకలిగినట్టియు _పురుషశిశువుక లిగినట్టి యు పాలుకలిగినట్టియు 
(పమత్తు రాలుకానట్లి యు ఎల్ల పష్పూడును నిది ంచుస్ను భావము లేనట్టి వయుని దం యందుగురక 

ముదలగు ధ్వనులు లేనట్టియు జాతి భ హర" లుకా నటీ యు ఊఆపబారములయందు నేర్చరి 

యనట్లియు శుచికలిగినట్టియు అపరికు 9 9 తను ద్వేషి. చుసట్టి యు సృనసంపత్తుతోడను 
స్టన్ససంపత్తుతోడను కూడిఐటియు దాది శేంష మెనదిగ నుండును. ఇటిదాదిని సీక్ ఏలీ యాం లు అష రు థీ 
రింపవలయును, 

యోగ ననలశత్ణము లు, 
రని 

మూ! త ల్రేయం స్తననంవతీ __ నాత్యూస్థ్యా నాతిలమ్బావ 
లాలి యు 

నతికృశావనతివీనౌ యు_క్తపిప్పిలకౌ సుఖవ పానా చేతి నననంవత్ |! 
అజాయ అనో 

అ _స్పన సంపత్తును చెప్పుచు సన్నాము. దాదియొక్క_ సనములు మిక్కిలి ఊర్ధ్వ 

ముఖములుకానివిగను మిక్కిలి వే)లాడనవిగను మిక్కిలి కృళింపనవిగను మిక్కి_లి 

_ లావులేనివిగను పెద్దవియగు చూచుకములతో కూడినవిగను సుఖయుగ పానముచేయ 
తేగినవిగను నుండవలయును. 

శుద్ధ_స్తన్యలతుణములు, 

.... మూ! __స్తన్యనమృత్తు__ వ్రికృతవర్షగన్ధర నక్చర్శముదపా లే) 
దుహ్యమానముదకం వ్యేతి వకృతిభూత త్యాత్ , తత్పున్లిక రమా 

రోగ్యకరం చేతి _నన్యనంపత్ | 55! 



శారీరస్థాన ము, లి97 

అ కుద్ధమెన _స్తన్యముయొక్క_ అతుణములసు చెప్పుచున్నామా, స్వ భావముగ 

సందడవలనీన వర్ష్మమా గంధము డ'సము స్పర్శ ఇవి క లిగినట్రి యు ఉదక పాతరయందు 

పిండినచో (ప్రకృలిగ నుండి ఉదకముతో కలియునట్టియు పుష్టినికలిగించునట్రి యా 

అరోగ్యమునుకలిగిం చున ట్టియు _స్టన్య మూ గోప మెనదిగ నుండును, 

వాతాదులచే దుష్ట్రమెన స్పృన్యముయొక్క- లతణములు, 

|| 2 ఆ వ చే తస రా మూ అతో ౬న్య ఖా వ్యావన్నం జయం; తస్య ఏికేపా 

జ్యా వారుణ వర్మ ౦ కపాయానురనం విశద మనతిలక్యుగ నం రూక్షం 
( చి 

దవం సేనిలం లఘ్యతృప్తికరం కరణ వాతవికారాణాం కర్తృ 

ww చే » అధ “rr శారా సహా 
వాతోపనృష్టం శీర మభి కేయం;కృన్ల నీలపీతఠ తామా )వ భాసం తికావ్లు 

గ టు కానురనం కుణవరుధిర గస్టి భృశ న్యం పి త్లవి కారాణాం కర్తృ 

Do “మే rk సః TG 
పిత్తవనృష్టం శీర మభిజేయ, ; అత్యర్థశుక్తమలిను ధర్ సవపన్నం 

పాలి ఇ న్ా > లవణ నురనం ఘృుత్నత లవ సామజ సి పిచ్చిలం తన్తు మదుదవా డవ 

వీదజి శ్లేవ్మవి కారాణాం కర్తృ శ్రేహ్మోవనృష్టంచీర మఖిస్హే మమ్ 1261 

అ॥ వూర్ణమునందు చెప్పబడిన లతణములకు భిన్నములైన అక్న్షణములుక ల 

స్రన్యమును దుష్పమెనదానినిగ 'తెలిసికొనవలయ్ు ను, శ్యావవర్ల మును అరుణవర్ష్మ మును 

క లిగినట్టియు క పౌయర సము అనుర సమాక లగి నట్టి యా విశదగుణముక విగినట్రి యు 

బాగుగ వ్య క్రముకానిగంధ ముక లిగినట్టియు రూక్షృముగను మిక్కిిలిపలుచగను నురుగు 

కలడిగను మిక్కి_లిచులక నగను నున్న టియు తృ ఓినికలిింపనటి యు కృృశింప చేయు 
ళు pr.) ౬ ॥ 

నట్టియు వాత వ్యాధులనుకలిగించునట్రియు _స్టన్యమును వాతముచే చెడి నదానినిగ "తెలిసి 

కొనవలయును. నలుపు నీలము పచ్చన తామంవర్శము ఇవి కలిగినట్టియు చేదు పులుపు 
కారము ఇవి అనురసములుగక లిగినట్టియు శవముయిక్క_యా ర క్తముయొక్క_ంయు 
వాస్రనక లిగిన ట్రియు మిక్కిలి వెచ్చగ నున్న ట్రియు పి త్త వ్యాధులను కలిగిం మనట్రియు 

ఎస్పవ్యమును పి తము చేదూపి,ంపబడినచానినిగ తెలిని కొనవలయును. మిక్కిలి తెల్లగ నున్న 

టియు మిక్కి_ లితియ్య-గానున్న ట్రియు లవణర సముఆఅనుర సమా కలిగినట్టి యూ నెయ్యి 

నూనె వస మజ్జ వీనియొక్క వాసనక లిగి= ట్రియు జిగురుగ నున్న ట్రియు తీగిలుకలిగి 

సట్టియు ఉదక ప్మాతయందు పిండినచో మునుగునజ్ర్రియు శ్రేష్మ వ్యాధులను కలిగించు 

సట్టియు _స్టన్యమును శ్రేష్టము చే దుష్ట్రమెనచానినిగ తెలినీకొ ననలయును. 

_స్తన్యదోవచికిక్స, 

మూ! లేపాం తే )యాణామపి, థీరదోషాణాం వితివ9తి 

ఏ శేమమభినమిోయ్య యభథాన్యం యథానోవం చ వవున విరేచనాస్థా 

వనానువాననాని విభ జ్య కృతాని (పశెమనాయ్య వానాశ నవిధిస్తు 



Pra చరకనంహిత, 

దుష్టశ్రీ రాయా యవగోభూమ శాలిషష్టికముద్దహ రేణుక కలత్ధసురా 

సౌపీర కతు పోదక మె చేయ మేదకలశునకర ఇ పాయః స్యాత్ , శీరదోష 

వి శేషూం శా వేమ్యా వేశ్య త త్తద్యిధానం కార్యం స్యాత్ , సాఠాొము 

వావధసుర దారుము_స్త మూర్యాగుడూచీ వత్చక ఫలకి గా తతి_క్షకటుక 
రోహిణీసారివాకపాయాణాం చ పానం ప్రశన్య తే, తథా౭న్వేషాం 
తి కృక హోయకటుక మధురాణాం (దవ్యాణాం వ/యోగ 8 శీరవికార 

విశేసానభినమావ్య మాతాం కాలం చేతి షీరశిశకోధనాని 1571 
ఆ॥ అట్టిమాడువిధములగు _స్థన్యదోషములయొక్క_ సూత్మునూత శ్రమ్మాలైన విశే 

పుములను తెలినీకొని తగువిఫమున దోషములఅననుసరించి వమనము బిరేచనము ఆస్థాప 

నము అనువాసనము వీనిని చేయింపవలయును, దుష మొన _స్తవ్యము కల స్త్రీ కిఅన్న పాన 
ములనిమి తము యవలు గోధుమలు ఇాలిధాన్యము షుష్టిక ధాన్యము పెసలు పెద్ద సెనగలు 

ఉలవలు సురామద్యము చౌవీరకము తుషోదకము మైరేయము మేదకము వెల్లుల్లి 

(కానుగ వీనినిఆధికముగనుపయోగింపవలయును. శీ రదోప.ములయొక్క_వి శేష ములను 
బాగుగ తెలినికొని ఆయావిఛానములను ఆచరింపవలయును, చిరుబొద్ది కుంకి దేవదారు. 
తుంగము స్పలు చాగ తిప్పతీగ కొడి సెపాలగింజలు నేలవేము కటుక రోహిణి సుగంధి 
పాల వీనియొక్క్క కసాయమాలను పొనము చేయవలయును. మరియు తీ" దోషవిశేష 
ముల ననుసరించి, తి క్రరసము క పాయరసము కటు* సము మధురరసము ఇవికఅ (ద్రవ్య 

ములను కాలమున క నుకూలముగ నుండునట్లు గను తసపరిమితిగ ను ఊపయోగింపవల 

యును. ఇట్లు చేసినచో _స్టన్యము కుద్ధి నొందును. 

_న్తన్యవర్ధక ములు, " 

మూ! వీరజననాని తు మద్యాని రీధువర్ణ్యాని గామ్యానూ 

పౌదకాని చ శాక ధాన్యమాంసాని దనముధురాన్హ్లుభాయిస్టా శ్చా 
వోరాః శీ రిణ్య కౌవధయః శర పానం చానాయాన క్చేతి, వీరణ 
శాలివషి కేమువాలికా దర్భకుశ కాశ గున్చే)త్క టమరూలక పాయాణాం 
చ పానమితి శీరజన నాన్యు క్లాని 158 

ఆ॥ శీధువుక ౦ ఇతరము 'లెన మ్య ములు, ైగామమునందు అఆనూపద్దేశము 

నందును ఊడ కమునందును జనించు కూరల ధాన్యములు మోొం'నముల్కు (దవమును 
మధురరసమును ఆమ్షురసమును ఆధికముగకల ఆహారములు, పాలుకల' ఓపధులు, &ీర 
పానము, (శ్రమపడవండుట వీనివలన _స్తన్యము జనించును. మరియు అవురుసవు నరి 
షష్టిక ధాన్యము ఇమ్వాలికయ నెడి ఇరపదర్భ వళదర్భ రెల్లు పెద్ద కల్లు ఇత్కట మెడి 
ధాన్యము వీని వేళ్ళరొకు_ కఊాయమయులను పానమా చేయుటవలనకూడ _స్దశక్థము 
జనించునుం . 



(42) శారీర స్థానము 829 

_నృన్వమును _తాగించునవ్వూడు చేయవలసినవిధి. 

మూ! ఛాతీ తు యదా స్వాదు బహుల కుద్గ దుగ్ధా స్యాత్తదా 

స్నా తానులిప్తా శుక్ల వనం వరిధా యెస్తి)ం (చాహం శతపిర్యాం 

సహా నవీర్యామ మోఘామవ్య థాం శివామరిస్టాం వాట్యపుప్పుం వివ్వ 

శ్చీనకాస్తాం వా చి భతో్యోవథిం కుమారం (వొజ్బుఖం (పథమం దక్ష 

ణం _స్తనం పాయయిదితి ఛాతీ)కర శ 153! 

వీ జ క 

అ॥ తియ్యగను ఆధికముగను కుద్ధముగను నున్న _స్టన్యముక అ ప్ప్రసొలనమును 

చేని దందనాది[దవ్య ముఅను పూసనీకొని తెలనివ, స మును కటుకొని చేదుపుచ్చుసర స్వతి 
ఫీ య ey ఉం 

యాకు గరిక భేదము కలిగొట్టు తిప్పతీగ కరశ్కాాయ కటుకరోహిణి ము ల్తీవపుల 

గము "ప్రీ ంఖణము వీనిలో'బేనినెనను భరించి శికువును తూర్పు వె పునప ముఖముండూు 

నట్లు ఉంచుకొని తొలుత దక్షిణ _స్టనమును పానము చేయింపవలయును, 

కుమూరాగారవిధి 

మూ! అతో=_న_న్హరం కుమారాగారవిధిమనువ్యాఖ్యాన్యా 

మః__ వా స్తువిద్యాకుశ లః (వశ_స్తం రమ్య మతమన్క-౦ నివాతం[వవా 

తె క దేశం దృఢ మవగత శ్యావదవశుదంప్లి )మూమి.క వతేజ్జం సునంవి 

ఛ కృనలిలో దూఖలమూ(త వర్చస్థ్సాన స్నా నభూామిమహాో ననమృతుసుఖం 

యథ _ర్రుశయనాననా_న్తరణనంవన్నం కుర్యా త్త థా సువిహితర తూ 

విధాన బలిమజ్షలహనోమ[ పాయళ్ళీ త్తం శుచివృద్ధ వై ద్యానుర _క్షజన 

సంపూర్హ మితి కుమా రాగార విధిః 130 

అ॥ పిమ్మట కమారాశారవిధిని చెప్పుచున్నాము, వాస్తువిద్యయందు నేర్పరి 

యైనవాడు, (ప్రశ _స్టమెనట్టియు మనోవార మెనట్టి యు చీకటిగనుండనట్టి యు అధిక 

మైనగాలి చొరనట్టియు అనుకూలయమెనగాలి చొరునట్రియు దృఢ తాగ నుండునట్రి యు 

కుక్కలు పశువులు పందులు ఎలుకలు మిడతలు ఇవి (ప వేశించుటకు వీలు లేనట్టి యా 

ఉదక స్థానమును రోలుండుస్టానమును మూ(తవిసర్జనస్థానమును మలవిసర్జన స్థానమును 

'స్నాన ప్రదేశమును వంటయిల్లును (ప త్యేక ముగ నుండునట్టి యుఆయాబుతు వులకు అను 

కూలముగ నుండునట్రియు ఆయాబుతువులకుతగిన శయనములును ఆసనములును ఆ _స్టరణ 

ములును కలిగినట్టియు గృవామును నిర్మింపవలయూును. ఈగ్భవాము రయోవిధి బలికర్మ 

శుభములు హోమములు (పాయశ్ళ్చి ల్తీములు వీనితో కూడినదిగను పవ్నితమైనవారు 

వృద్ధులు _వెడ్యులు _పేమకలవాఠు వీరితో నిండినదిగను చుండవలయును, 



B30 చరకనంహీత 

కమార సామాన్యవిధులు, 

మూ! శయనాననా_న్తరణపావరణాని కుమార న్య మృమలఘు 

భుచిసుగస్టిని స్యుః; స్వేదమలజన్తుమ _స్తి మూత పురీహోవనృష్టాని చ 
ఘం రో అం వ షం దాం ద కం, ర రో వనాని స్సు |! అనతి నంభ ప౭_న్యేపాం తాన్వేవ చ సు వయాళిత వ 

థూవితాని సుశుద్ధకుప్కా ణ్యుప యోగం గచ్చేయుః 1 ధూవనాసి 

పునర్యానసాం శయన్నాన్తరణ, పావరణానాం చ యననర్ష పాత సీహీబు 
గుగ్గులువచాచోరక వయస్థాగోలోమాజటిలావలజ్క-_ పాశ్ క రోహిణీ 
నర్పనిర్భోకాణి ఘృతనక్తాని స్యుః | మణయశ్చ ధారణీయాః కుమా 
రన్య ఖడ్తరురుగవయ బువభాణాం  జీవతొ మేన దశక్రి జేభ్యో విపో 

ణేభగ్యే౭ గాణి గృహీతాని స్యుః ; మస్తా ద్యాశే స్పేవధ యో జీవక 

ర్త భకౌ యాని చాన్యాన్యవి బోహ్మణాః (వశ ౦ సేయురథర్య వేదవిదః! 

క్రీడన కాని ఖల్వన్య వచి కాణి ఘోషవ_న్యభిరామాణ్యగురూణ్య 

Wy జామ అక జ్ అం తీష్టూ గాణ్యనాన్య్యవ వేలీన్వ పాణహరాణ్యవి తాననాని స్యుః || 

న హాస్య వి తాననం సాధు, తస్మాత్తస్మిన్ రుదత్వభుక్ణొ 3 వొడి 

న్య విధేయతామగ చ్చతీ రాతీనపిశాచపూత నాద్యానాం నామాని 

చాహ్యయకా కుమారన్య వి తాననార్థం నామ గహణం స కార్యం 
ఫీ థి (య | 9 

స్యాత్ 165) 
ఆ॥ శికువునవ శయనములు ఆసనములు పక్కాలం కప్పుగుడ్డలు ఇవి మె క్రేగను 

తేలికగను పరిశు[భములుగను పరిమళయు క్తముగను నుండవలయునూ, చెమట మౌళీ 
న్యము |క్రియలం మూత్రము పురీషము వీనితోకూడిన వానిని తీవీ వ్రేయవలయును. వీని 
కం కువేరుగ లేనిచో వీసినే బాగుగాకడిగి భూపమును' వేనీకుది నొందించి ఎండ బెట్లిజప 

ణి లు 

యోగింపవచ్చును, యవలు ఆవాలు ఆవినీవిత్తులు ఇంగువ మహిషో క్షిగుగ్దులు వస గంధ 

కచోరములు సర స్వతియావ గరిక జటామోాంనీ గుగ్తీలమా కటుకరోహిణి పామువబు 
సము వీనిని నేతితో కలిపి వానియొక్కొ_ పోగను వ్యస్తృ, యులు శయనములం పక్కలు 
కప్పు గుడ్డలు వీనియందు వేయవలయును. మణులను ధరింపవేయవలయును, జీవించి 
యున్న ఖద్ద మృగము నల్హిదారలదుప్పి గవయమృుగము ఎద్దు వీన్ యొక్క వడికోమ్ము 

యొక్క అగ భాగవాలను ధరింప చేయవలయును, మం|తౌోదులను రీవధులనుజీవక 

మును బుపభకమును అథర్వ వేద చే ల్తలగు (బొవ్న్మా ణులచేచెప్పబడు ఇట్టి ఇతరులను 
ధరింప చేయవలయును, వీనియుక్క ఆటవస్తువులు వీచి త్రములుగను థ్వనినికలిగిం 
చునవిగనూ మనోహరములుగను బరువు లేనివిగను వాడిక్రలకొనలు లేనివిగను నోటియందు 

(పవేశింపనివిగను (పౌణవారములుకానివిగ ను భయమునుకలిగింపనివిగను నుళడవళా 



శారీర స్థానము, కిg1 

re) గ జ 

యసు. వీనిని భయ పెట్టుట మంచిదికాదు. బాలుడు ఎడ్నుచున్నను భుజింపకన్నను 

విడేయుడుగ నుండక పోయినను రాకనులు పిశాచములు పూతన ముదలగువానిని 

శరులతో పిలుచుచు బాలునియొక్క_ పేరును (గ్రహించి భయ పెట్టరాదు. 

బాలరోగ చికిత్సా విధానము, 

మూ! యది త్యాతుర్యం కించిత్కు_మార మాగచ్చే శ్ర తృ్సకృడి 

నిమి త్తే పూర్ణరూవ లిక్డ'వశయ విశేమై స్త త్తలోఒనుబుధ్య సర్వ 

విశేపానాతురావధ దేశ కాలా శయాన వేకమాణశ్సికిక్సితుమార భత 

నం నుధుర మృదులఘు సురఖిశీత శ జరం కర్ణ (వ్రవ_ర్తయన్, వనం 

సాక్ళ్యా హీ కుమారా భవన్తి తథా తే శర్శ లభ _న్తేఒచిరాయ, 
అధ m5 అ 

అరో గేవ్వరోగవృల్తే మాత్మిపే. ద్దేశ కాలాత్సగుణవిపర్య యేణ వర్తమా
 

“9 జ లా ను ఆ ఇ త శో గ ది 

నః | కమేణాసాత్స్యాని వరివర్త్యోవయుప్లా నః సర్యాణ్య హితాని వర్ణ 

యేత్తథా బలవర్ష శరీరాయుపాం నంవదమివాప్నో తితి 1681 

అ! బాలునకు వ్యాధిజనిం చిన చో వాని యొక్క _పకృతిని సూతువుఅనుపూర 

రూపములను లక్షణములను ఉపళయములను పూర్తిగ తెలిసికొని రోగి కు షభము 

కేశము కాలము వీనిసంబంధ మెన సమ _స్థవిశేషములను గు -ర్టైరిగి మధుర ముగను మృదు 

వుగను లఘువుగను పరిమాణయు క్షముగను వీతఅముగను సుఖకరముగ నునుండు చికిత్స 

లచే చికిత్సింపవలయును, అట్లు చేసినచో చాలుడు సాత శఫిఫ్రీతిని పొందును. మరియు 

వెంటనే సుఖమును పొందును. వ్యాధులులేని చాలునకు డేళము కాలము శరీరము వీని 

యొక్క_ గుణములకు విపరీతఠములైన గుణములుకల ఉపచారములచే ఊపకరించుచు 

ఆరోగ్యమును కాపాడవలయును. అభ్యాసము లేని పదార్థములను మార్చు చేని (కమ 

ముగ నుపయోగించుచు అహితమాలెనవాని నన్నిటిని విడిచి వెటవలయును, ఇటు చేని 
ర న్నా రంగి 

నచో బలము వరము శరీరనిర్నా ణము ఆయువు వీనియొక్క_ 'సంపత్తును పొందును. 
అ ఠీ డం 

మూ! వవమేనం కుమార మాయావన( పాడార్ట ర్మార్థ కాశలాగ 

మనాచ్చానుపాలయేత్ 168! 

ఆ॥ ఇట్లు బాలుని యావనము వ చ్చువరకును ధ ర్భార్భముల విషయ మె నరు 

కోలుగువరకను ఊపచరింపవలయును, 

మూ! ఇతి పు తాశిపూం సమృద్ధిక రం కర్న వ్యాఖ్యాత మ్ | 

తదాచరన్ యథోక్తె ర్విధిఖిః పూజాం యశేహం లభ తే=నసూయక 

ఇతి i681 



882 చరకనంహిత 

అ॥ పుత్తుంని కోరు వారలకు అనుకూలమెనకర్మ ఈ|పకారముగ చెప్పబడినది, 

అనూయలేని వాడై దీనిని విధ్యపకారముగ ఆ-చతించినచో పరిపూర్ణమైన గౌరవమును 

పొందును, 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

మూ! పు తాశిపాం కర శి సమృద్ధి కారకం యదు కమే తన్న 

నంహితమ్! తడాచరన్ జో విధిభిర్య థాతథం పూజాం యే 

భ లే2ననూయకః ॥70॥ 

హాదర్గ 
థి 
యః 

ర్ 
౦ 

ఆ|| ఈఅధ్యాయమునందు పఫుతుని కోలు వారలకు అనుకూల మెన కర్మ చెప్పబడి 

నది. ఆధికమగు (పయోజనముతోకూడిన దీనిని తెలిసిన మనుజుడు అనూయ లేనివాడె 
విధి పకారముగ తగురీతిని ఆచరించినచో పరిపూర్ణమైన గౌరవమును పొందును, 

శారీర సాన సం|గహాము, 
థి 

మూ! శరీరం చిన్హతే నర్భం _చెవమానువ నంవదా | సర్య 
ఛావైర్యతస్త స్మాచ్భారీరం స్థానముచ్యతే ॥71॥ 

న్ వామి ట్ లో జో టో ఇత్యగ్నీ వేశకృ తె తై చరక (వతి నంన్మ తే శారిరస్థానే జాతి 

సూతీయ ఛారిరం నామా2ఒష్ట్ర మా౬_ధ్యాయః || 

అ॥ ఈ సానమునందు చెవసంపతు చేతను నునుష్యుసం పత్తు చేత ను సమ స భావ 
థె రు అనీ అలలో అనీ 

ముఠఅచేతను శరీరమునుసురించి చెప్పబడినది గావున శారీర స్థానమని ఇెప్పబడు.చున్నది, 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపావోపనామక కృష్ణమూర్తి (పణీతంబెన చరకవీపిక యనెడి 
చరకసంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు జాతినూ(తియ శారీర మ నెడు 

అష్టమౌధ్యాయము సమౌ _ప్పము. 

వా న 

శారీరస్థానము నమౌ_ప్తము, 

బయాలాలకట్టే సుని 



[1పథమాధ్యాయిు వము, 

లా 

మూ! అథాతో వర్ష స్వరీయమిన్ది ) యం వ్యాఖ్యాస్యామః 111 

ఆ॥ పిమ్మట వర్ష స్వరీయేం(దియమును ఇెప్పబోవుచున్నా ము 

మూ! ఇతి వా స్మాహ భగవాన్మా తెయః 12॥ 

అ॥ అని భగవంతుడగు అఆ లేయడు వెప్పెను 

అఆయ్యువృమాణమును తెలిసికొనుటకు పరీక్షింవదగిన 

ఛావములుం 

మూూ॥ ఇహా ఖలు వర్షశ్చ స్వరశ్చ గన్గశ్చు రసశ్స న్పర్శశ్చ 

చత్షుశ్చ శోతం చ (ఘాణం చ రననం చ స్పర్శనం చ నత్తం చ 

ఛక్తిశ్చ శౌచం చ శీలం శాచారశ్చస్థృతిశ్చాకృతిక్చబలం చ గ్రానిశ్చ 
తన్దా) చారమ్ముశ్చ గౌరవం చ లాఘవం చాహారగుణాశ్సా హోర వరి 

గామ శో ఎసెాయత్చొాపాయశ్చ వ్యాధిశ్చ వ్యాధి పూర్వ్యరూవం చ వేద 

నాశ్చొవదవాశ్చ ఛాయా చ (వతిచ్భాయా చ న్యవ్నదర్శనం చ 

చూతాధికారశ్చ వథి చౌత్పాతికం బాతురకు లే భావావస్థాన్హ రాణి చ 

భేవజ సంవృతిశ్చ ఖేషజ వికారయు క్కి శ్పెతి వరీమ్యూణి (వత్యమోను 
మానోవ ద్నేశ్త రాయువః |ప్రమాణవిశేవం జిజ్ఞానమానేన భిమజా | 

అ॥ ఆయుప్పమొౌణ విశేషమును ెలిసికొనదల-చిన వేద్యుడు---వర్ష ము స 
రము గంధము రసము స్పర్శము చతుస్సు, (శో గ్రము, ఘైణము రసనము, 
స్పర్శనము, మనస్సు కోరిక కుచిత ము స్వ భావము ఆచార ము స్థరణశళ క్తి 
ఆకృతి, జలము బడలిక, న్మిద (పారంభము, గురుత్వమా, అఘుత్వేము; ఆహారగుణ 

వులు ఆహారపరిణామము; ఉపాయము, అపాయము, వ్యాధి వ్యాధి పూర్వరూ పమా, 

ఇాధలు, ఉప(ద్రవమాులు భాయ, 'ప్రతిచ్చాయ స్వప్నము కలుగుట దూతాధి 



వ్ఫైశ్ల చవరకనంహిత , 

శారము, మౌర్షమునం దలి ఉ త్పాతములు, రోగి గృ హామునందలి అవస్థావిశేషములు, 

లై చాపధమును సమకూర్చుట, కు హభము విక్భతీనొందుట వీనిని (పతక ప్రమాణము 

చేతను అనుమాన [(పమొౌణముచేతను ఆపోపదేశముచేత్రను ప పరీక్షీంపవలయు ను, 

పరీక్యుభావ దై (విధ్యము, 

మూ! తతి ఖ ల్వేహాం వరీయ్యాణాం కాని చిత్సుకువమవా 

(శతాని కానిచిచ్చ పురుష నంత యాణి; త్మ యాని పురుషవమనా 

శ్రితాని తాన్యువచేశతో యు క్రితశ్చ పరీత్నేత, పురుషు సం శ్ర మాలి 
పునః పకృతితశ్చ వికృతితశ్చ || 11 

ఆ॥ పరీశ్షింపదగిన ఈ భావములలో కొన్ని రోగిని ఆ ళయింపనివిగను కొన్ని 
ఆ్యశయించివవిగను నుండును. రోగిని ఆ శయింపని భావములను ఆప్లోపదేశము వలనను 

అనుమాన (పమౌణామువలనను పరీక్షింపవలయును. రోగిని ఆశ్రయించిన భావములను 

(పకృతివలనను వికృతివలనను ప పరీక్షింపవలయును, 

(పకృతి వికృతి ఏనరణము, 

మూ! తత (పకృతిన్హాతి (పనక్తా చ కులవనకా చ చేశాను 

పాతిసీ చ కులానుపాతిసీ చ వయోఒనుపాతినీ చ (వ త్యాళ్ళ స్స్ నియకా 

చ జాతికుల బేశ కాలవ యః (వత్యాత్శనియతా హా తేపాం తేపాం 

పురుపాణాం తే తే భావవి శ భవన్తి! విశృతిః పునర్లతుణ నిమిత్తా 

En] లత్యునిమి శ్రా చ నిమిత్తానురూపా చ! త్మ లతుణనిమితా నామ 

స్కా యస్యాః న్రనీరే లతుణాన్యేవ హెతుభాతాని భవ స్టా దె వాత్, 

లతణాని హీ కానిచిచ్చరీరోవనిబన్ధాని భవన్తి యాని హి తేస్మిం 

_న్తసిన్ కాలే త తాధిహ్రైన మానాద్య "తాం తాం వికృతి ముత్సాద 

య _స్తి; లత్ఫ్యునిమిక్రా తు సా, యస్యా ఉవలభ్య లె సిమి త్తం, 

యథోక్తం నిదానేషు; నిమిత్తానురూపా తు నిమిఆ్తార్ర కారిణే యా, 

"ఆామసిమిత్తాం నిమి త్త మాయువష?ః (వమాణజ్ఞాన జ్యేచ్చ ని భిషజో 

భూయశ్బాయుపః శతృయనిమిత్ర్తాం (కేతలిజ్లాను రూపాం, యామా 

యుహా2 _న్తర్దతన్య జ్ఞా జ్ఞానార్ధ మువదిశ _నీ ధీరాః, యామధికృత్య పురుష 

నం| శయాణి ముమూంర్ష కం లక్షణాన్యువ చేయా వమ ఇత్యుదుశః | 

తద్వి స్త రేణాను వ్యాఖ్యాస్యామః | 6॥ 



క్రింది )/యస్థానము, లికి 

అ ప౦కృతి__.జాతివలనను కులమువలనను చేశమువలనను శాఅమువలనను 
వీయస్సువలనను పృత్యాత్మవలనను కలుగును. జాతి ఫలము, దేశము, కాలము, 
వయస్సు, పి త్యాత్మ వీనివలన ఆయాఫురుషులవ ఆయాభావవికేషములు కలుగును. 
విక్భతి_... అక్ష ఇని మిల్తేముగ ను లక్కు నిమి త్రేముగ ను నిమిఆానుతాపముగను నుండును, 

వీవికృతికి శరీగ్రమందలి లవీఖములే దైవవళమువలన కారణములగునో అది లక్షణ 

నిమి త్తవికృతి యనబడును. కొన్నిలతు,ణములు శరీరమునందు అధిపా నమునుపొంది 

యండి ఆయాళాలములయందు ఆయావిక్చృతులను దైవవశమువలన కలిగించును, 

ఏవిక్సతి నిదానములయందు చెప్పబడిన కారణములచే కలుగునో అది లక్ష్యునిమి త్త 

వికృతీ యనబడును. ఏవికృతి కారణముయొక్క_ పియోజనమును జేయునో ఆది 

నిమి త్తానుకూపవికృతి యనబడును, అవ్య క మెననిమి త్రములు కల ఈ వికృతి ఆయు 

ప్పృమాణమును తెలినికొనుటకు కారణము? ను ఆయువుయుక్క_ తీణకేట్ కారణము 
గను [ పేత తుల్వ్యల క్ష ఇఆములుగలఅదిగ ను నుండును. గుష్ట్రమెన ఆయువు మొక్క క్షనము 

కొరక పండితులు దీనిని చెప్పుచున్నారు, చచ్చుటపనీద్ధముగ నున్న వాని యొక గాపురు 

షాశిత్రలకు ఇములను దీనియొక్కు_ఆధారమువలన చెప్పెదముం ఇట్లు ఇందృియ స్థాన 

మునంవలి విషయము సం కేపముగ చెప్పబడగలదు. 

వర్ణ వివరణము, 

మూ! తతా/దిత వన వర్తాధికారః 1 తద్య థా.__కృష్ణః క్ల 

సారము; శ్యామావ దాత్ 2౬ వడాత శ్నేతి వ/కృతివ ర్హాః శరీరన్య 

వస్తి, యాంశ్బొవఠాను పేశతుమాణో విద్యాదనూకతో 2న్వ ఖా 

వాపి నిర్షిశ్యమానాం_స్తద్ శ ; నీలశ్యామతామ/హరితశుక్షాశ్చ వర్షాః 
చ 

శరీరన్య వై కారికా భవన్తి, యాం శ్చావ రాను వేక్షమాణోవిద్యాత్ , 

పా్రాన్వికృతానభూతో్యత్సన్నాన్ ఇతి [వకృృతివికృతివర్హా ఛవన్యు 

శ్రాః శిరీరన్య॥ తత) (వకృతివర్ష మర్ధశ 6 రే వికృతినర్ష  మర్జశరిశే ద్వా 

వవీ వర్ణా మర్యాదావిక్తైా దృష్ట్వా యచేవ సవ్యదక్షి ఇవిభాగోన 

యేవ పూర్వవశ్చిమవిభా'గేన యదు త్తరాధరవిభాక్ న యదన్సర్చ 

హీర్విభా₹ నాతుర న్య రిష్టమితి విద్యాత్ ॥ వన మేవ వర్ల భేదో ముఖేఒ 

వ్యవ్యతో వ_ర్హమానో మరణాయ భవతి! వర్ల భేటేన గ్లానిహ్య రౌత్యు 
స్నేహా వ్యాఖ్యా తాః 1 తథా పిఫ్లువ్యజతిల కాలక పిడ కానామాననే 

జన్మాతుర్ననై నమేవ్యావశ స్తం విద్యాత్ ॥! నఖనయనవదనమూత 
వురీషహా _నపాదొస్టాదివ్వపి చ వై కారికోక్రానాం వర్గానామస్యత 

చుస్య పెడు ర్భావో పిన బలవగ్టోస్టి) యేషాం అక్షణమాయువః క్షయ 



వ చరకనంహితో , 

న్య భ్ భవతి యచ్చాన్యదపి కించిద డరర్లవై_ కృత మభూత పూర్వం నహ 

సోత్చ చే తానిమి త్త మేవ పేయామాన స్యాతురన్య శశ్వత్ , తచ్చా 

ష్టం; ఇతి వశ్తాధికారః | 118i 

ఆ వానిలో వర్గాధికారము ముదట వెపష్పబడుచున్నది. వెటులనగా___ 

నలుపు నలు పుతోకూ డిన శ్యామవర్ష ము, _క్యామవర్షముతోటాడినగ్ "రవరక్షము, గౌర 

వర్షము ఇవి శరీరమునకు ప%కృతివర్ల ములుగ నుండును. ఇట్టిఇతర వర్ణములను సొద్భళ్య 

మావలన-ాని ఇతరవిధమునగాని చూచి తెలిసికోనవల యును. వర్ష మును తెలిసినవారు 

వానిని చెప్పెదరు, నీల వర్షము, శాన్టమనర్హ ము? తా(మవర్ష్మ ము, ఆపపచ్చనివర్షము; తెల్లని 

వర్షము ఇవి శరీర ముయుక వికృతివర్హములుగ నుండును. పూర్వ ఫువర్ణముకం పె 

భిన్నముగమౌరినట్టియు ఆఅదివరలో నుండక [కోత్త తగ పుట్టినట్లి యుఇట్రిఇతర విః కృతివర్లము 

లను ఆలోచించి తెలిసికొనవలయును, ఇట్లు శరీరముయొక ్క_(ప్రకృతివర్షమ లునువిక్ళతి 

వర్షములును చెప్పబడినవి, కడిఎడమల భేదము చే గానీ ముందువెనుక ల భేదము చేగాని 

కందువ దల భేదము చేగాని లోపల వెలుపఠ భేదము చేగాని సగముశరీరమునందు పకృతి 

వర్షమును సగముళరీరమునందు విక్భతివర్ల మును సమొనములుగనుండుట రోగియుక్క 

రివ లక ణములుగ నుండును. ఈఏథముగ సే వర్ష భేదము ముఖమునందుగాని ఇతరభాగ 

ములయందుగాని కలిగినచో రోగికి మరణము సంభవించును. వర ర్ల భేదము ేరిష్టముకలుస 

విధమున "నే యోనిః వృద్ధి? ) రౌక్నుళ్ణము, స్నే వాము వీన్సియయొక ఢోడముల చేహడ రిష్టమా 

కలుగును, రోనికి ముఖమునందు పిప్పువు (పుట్టుమచ్చ భేదము, మంగు, పుట్టుమచ్చ, 

పొవ్క_ ఇవి వర్లశేదమువలె జనించినచో రిష్టలతుఇముగ నుండును. కీ ణిం'చినబలము 

వర్షము ఇం(ద్రియపాటవము ఇవి కలవారఅక గోళ్ళు చేతరియులం ముఖము మూత్రము 

ఫునీమము చేతులు కాళ్ళు సెదవ్రులు వెందలగువానియందు వికృతి వర్షములలో ఏదియో 

యొకటి జనించుట ఆయుఃకీ ఇలకు ణముగ నుండును. &ీణించుచున్న రోగికి, వికృతి 

వర్లములలో చెప్పబడోక్రపోయినను రోగికి పూర గమునందు లే నట్టివర్ష వికృతి కారణమూ 

శేవండన దేవాశాత్తుగ తరుచు జనించుటకూడ రిప్త లకు ణమ నుండును, ఇట్టువర్గాధి 

శారమా చెప్పబడినది. 

స్టర వివర ణము. 

మూ న్యరాధికార స్తు _-హాంన కౌజ్చానేమిదున్లుభిక లవిజ్క_ కాక 

కపోతర్సురర్ష్య రానుకారాః వక, తినరా భవన్తి, యాంశ్చావ రానుపేక్ష 

మాణే 2 విద్యాదనూకతో2_ న్య థావాఒవినిర్లి శ్యమానాం_స్త స్తద్ జై | 
జ 

వీడక క లగ స్తావ్య_క్తిగ దదతయా మదీనానుకీర్లా స్త్యాతురాణాం న్యర్శావె "కా 

రికా భవ_స్తి యాంశ్చావరా ను పేవమాణా ఒపి విద్యాత్నా ఛగ్వికృ 

కానభూతో సత్చేన్నాన్ ; ఇతి (పకృతి వికృతిన్వరా వ్యాఖ్యా ఆః (| 



48] రిం దియస్థానము ఫ్ఏ్/ 

తత? (వకృతినై "కారదికాణాం న్వరాణామాశ్వభినిర్వ్భృ తిః న ర్వా నేక 

త్య మేకన్య చా నేక త్యమవుశ స్తం; బ్రతి న్వరాభికారః 1 6॥ 

ఆ॥ హంస (_కౌంచపతి, చకముయొక్క_ "నేమి దుందుభిఅనెడి వాద్యవి శే 
పము, పీచు క, కాకీ, పావురము, జ్ఞరమ అ నెడి వాద్యవిశేపము వీనియొక్క_ ధ్వనుల 

నుఆనుక రించిన స్వరరములు(పకృతిస్తరములున నుండును. ఇట్టియికెరస్యర ములను హాడ్ 

సాదృశ్యమువఅన గాని ఇతరవిధథముగ గాని చూచి తెలినీకొనవలయును. స్వరమును తెలి 

నినవారు వానిని చెప్పెదరు. గొరెయొక్క_ స్వరమును అనుకరించిన స్వరమును, 

సూత్ముముగను పట్టుకొన బడినట్లును అవ్య క్షయుగను గద్దదముగను రూక్ష్రముగనుదీనము 

గను తేలిపోయినదిగను నుండు స్వరములును వికృతి స్వరములుగ నుండును పూర్వపు 

స్వరముళం టి భిన్నముగ మారినట్టి యు అదివరలోనుందక కొం త్హగ శుట్టివట్రియు ఇట్టి 

ఇతర స్వరములను ఆలో చించి తెలిసికొనవలయును, ఇట్లు పొకృతిస్వరములును వికృతి 

ఆ నేక స్వరములుక్రలుగుట్కు ఒకేస్వర ముఅ నేకవిధములుగమౌారుట ఇవి రిస్టలతణములుగ 
నుండును. ఇట్లు స్వరాధిశారము చెప్పబడినది. | 

మూ! ఇతి వర్షన్వ రాధి కార" యథధావదున్తైా ముమూార్భ తాం 

జాసారమితి 1171 
ర్త థి 

అ॥ ఇట్లు, ఆసన్న మరరామును 'తెలినికొనుటకు వర్షాధి కారమును స్వరాధిశార 

మును చెప్పబడినవి. 

మూ! యన్య వైశకారికో వర్ణః శరీర ఉపజాయలి! అనే 
వాయది వాకృక్న్నే నిమిత్తం నచ నాస్తి సః ! నీలం వా యది 
వా. శ్యావం తావమ్ర9)ం వా యది వా౭_రుణమ్! ముఖార్థ మన్య థా వర్షో 

ముఖాన్రేఒరిషముచ్వుత్ 1 చే హా స ద 

ముఖి భృశమ్ | గ్రానిర స్టే తథా హర్ష ముఖాగ్థే చే)తలతుణమ్ | 

చీలకాః పిష్ణవవ్వజ్షా 'రాజయశ్ళ్చ వృథగ్విధాః! ఆతురస్యాశుజాయ శ్రే 

ముఖే ప్రాణాన్నుముతతః ॥ పుష్పాణి నఖద_క్హే వా వజ్కో_. వా 

ద_న్తసంశి)తః। చూర్లకో వా౭_పిద నేషు లశ్ణం మర ణన్య తత్ ॥ 

ఓష్టయోః పాదయోః ప్యాణోరళ్ష ర్యూత్రపురీమయోః 1 నభేవ్వపి 
: i ఇ ఇ చ వెనర్ష్య మేతల్జీ ణబలేఒ_న్తకృత్ | యస్యనిలావు భావోస్టా వక్వజూ 

చమ్నువనన్ని భౌ |! ముమూర్దురితి తం విద్యాన్న రోధీరో గ తాయువమ్ ॥ 

వకో వా యది వాఒనేకో యన్య _వెకారికః స్వరః | సహాసోత్సన్య తే 
యాజ 



BLY చరకనంహొత 

జన్నోర్మీయమానన్య నాస్తి నీ॥ యచ్చాన్యదవి కించిత్స్యా టై (కృతం 

స్వర వర్ష యోః | బలమాంసవిహినస్య తత్సర్యం మరణోదయమ్ ॥[26॥ 

ఆ॥ సవనీయొక్క్ల సర్వళరీరమునందు-గాని అర్థశరిర ముసందు గాని విక్సతివర్షము 

జనింధునోవాడు మరణమునొందును.ము ఖముయొక్క_ అర భాగమునందు సీలవర్త న్తముగాని 

క్యా వవర్ణియు గాని తామవర్ష నముగాని అరుణావర్శమాగాని యుండి మిగిలినయ్యా భాగము 

ములో స్నేవామును వింగిలినఆర్ల భాగ మలో రౌక్ష్యమును ఉండుట ఆర భోగ ములో 

గ్లానియు మిగిలినఆర్హ ర్భ భాగములో వృద్ధియు ఉండుట గాని మర అలక ణమోగ నుండును, 

సోగయుక్క_ ముఖమునందు పుట్టుమచ్చ, పుట్టుమచ్చ భేదము) ఆనేక్షవిధముల యిన నేఖలు 

ఇవి జనంచినచోమరణము కలుగును. గోళ్ళయందును దంత్రములయందును తెల్ల నిమచ్చులు 

గాని దంతమలయందు పోచి లేక శర్క_ర గాని సంభ వించుటమర ణల ణము గను ండును, 

కీ ణించినబలముకల వానికి *పెదవులం, పాదములు వా_స్హమలుు నేత్రములు, మూత్రమా, 

పురీషము, నోళ్ళు. వీనియందు వికృతివర్శముకలిగినచో మరణము కలుగును, ఎవని 

యొక్క రెండుపెదవులును సీలవర్లముగనుండి పండిన నేరేడు పండువ లెనుండునో అట్టీ 
వాడు మరణమునిెందును. కీ శంచుచున్న వానికి కారిక స్వరములలోఒకటి గాని ఆ అక 

ములంగాని హఅాత్తుగ కలిగినచో మరణము కలుగును. బలమును మౌంసమును శీ ణిం 

చిన వానికి ఇట్టి ఇక రములయిన స్వర వికృతిగా9 వర్షవికృతి గాలి కలిగినచో అవికాడ 

నురణలక్ష ణములుగ నుండును, 

అధ్యాయనంగ )హము. 

్న నలో తార అధ మా మూక ఇతీ వర్షన్యరావుక్త్ర లతగా రం ముమూర్ష తామ్ | 

యస్తు సమ్యాగ్విజానాతి నాయున్ణానే న ముధ్యాతి 36H 

ల 
భక, అక wow చం వకు త స్టే చరక (వతి నంన లే ఇన్టి/యస్టానే 

వర్ష న్యరియమిన్ది (యం నామ (వధ మో౭ఒహ్యాయః॥ 

అ॥ ఆసన్నమృత్యువుయొక్క_ అతణములు తెలియుని మి క్రీమును వర్ల మును స్వర 

మును ఇట్లు చెప్పబడినవి, వీనిని సరిగ తెలిసికొనినచో ఆయుర్లానవియమై మోవాము 
ల 

నొందచడు, 

ఇవ్వి ధంబున న, శీ/పాదోపచామక్ కృష్ణమూర్తి శాస్త్రీ పణీతం బైన చరకదీపిక య సెడి 

చరక సంహీ త చ్యాఖ్యానమునందు వర స్యరీరయేంది్భ యను నెడు అ 



చిం తీయ ధ్యా య ము, లు 
ma 

మూ! అథాతో పుప్పితక మిస్ట్రియం వ్యాఖ్యాస్యామః 11 
అ పిమ్మట పుప్పిత కేం(దియమును వెప్పబోవుచున్నాము, 

మూా॥ ఇతి హూ నహ భగవానా(తేయః 121 

ఆ|॥ అని భగవంతుని అ లేయడు చెప్పెను 

మూ॥ పుష్పం యథా పూర్ణరూపం ఫలస్యేహ భవివ్యతః 1 
అండ ఆలో fa ఒం ం నా ॥ “జీ తథా లి మరిస్తాఖ్యం పూర్వ్యరూవం మరిష్యుతః | అవ్యేవం తు ఛ 

త్పువ్చం ఫ లేనాననుబన్ది యత్ 1 ఫలం చాపి భ వేత్క_ంచిద్యన్య 
య కధ అశ అద అగ జ నో. 5 భా ప్రుష్పం న పూర్వజమ్ | న త్వరిష్టన్య జాతస్య సా౭ ౬. స్థిమరకొ 

దృే । మరణంవాపి తన్నాస్త్తి యన్నారిష్ట్రపుర 8 నరష్!! మి థ్యాదృష్ట 

మరిస్తాభ మనరిష్టమజాన తా 1 అరిష్టం వా౭-ప్యనసంబుద్ధ మేతత్పజ్ఞాప 

అ శ్రీ | జ అ వు ఆయ ల్ని రాధజమ్॥ క్ఞుననంబొ ధ నార్థం తు ల ఖిర్శుణపూర్వండై ః పుష్పతాను 

వ దెమ్యైమో నరాన్ బహువిఖి రృహూన్ 171 
యా 

అ॥ ఏర్పడ బోవు ఫలమునక పుష్పము పూర్వరూపమాగనుండునట్లుక లంగ జో వు 

మరణమునకు అరిష్ట మనులక్షణము పూర్వరూపముగ నుండును, ఫల మేఠర్చ్పుడని పుష్పము 

ఉండవచ్చును. పుప్పములేనండగ నే ఫలము ఉండవచ్చును, కాని కలిగినఅరిస్టము 

మరణమునుక'లిగింపకుండగః సే నళింపదు, అరిష్టముకలుగని దే మరణము కలుగదు, 

అట | అష టకును అజ్ఞ్వనుడు అరిష్టము కానిదాని నిఅరిష్టమునుగగాని ఆరిష్ట తుళల్యమునుగగానితీ అచు 9 

అరిష్టమును తెలిసికొన లేకపోవుటవను వానియొక్క_ పృజ్ఞాపరాభము కార ణము 

నుండును, అరిస్తలక్షణములను తెలినీకొనుటకొొరకు మరణమునకు వూర్వమానందుక లుగు 

నట్టియు అ-నేకవిధమ్యులై నట్టియు అక్ష ఇమాల చే పుష్పితులుగనుండు ఆ నేకవిధములైన 

మనుజులను చెప్పబోవుచున్నా ము, 

పుష్చితవమునుజునియొక్క_ లక్షణములు, 

మూ! నానాపుష్పోవమో గన్ఫా యస్య వాతి దివాసనిశము 

పుష్పుతన్య వన స్యేవ నానాదు మల తావత। | తమాహుః పుష్పితం 

ధీరా నరం మరణలతు.వై ౪ | ననా నంవత్పరా ధ్రేహం జహోతీతి 



840 చరక నంహిత, 

వినిశ్చయః |! ఏవమేనై కశః పు-స్పైర్యన్య గన్టః సయో ఛవేశ్; 

ఇఫె.ర్యాయది వొ౭_ని స్ట కినచ పుస్పిత ఉచ్యతే 1 నమాసేనాస్టు 
QQ. యా 

భాన్ ౫ ద్ధనేక 'త్యెనాథ వా పుమాన్ |! ఆజి ఘ్రఇద్యస్య గా తష తం 

విద్యాత్సుప్పితం ఖిషక్ | అప్తుతానాప్తుకె కాయే యస్య గన్గాః శుభా 

శుభాః | న్యత్యా సేనానిమిత్తాః స్యుః న చ పుప్ఫీత ఉచ్యతే MET 
అ! అచేకవిధములైెన వృక్షములతోడనులతలతోడను కూడినట్టియు పుష్పించి 

నట్టయు వనమునుండివలె ఎవనియొక్క_ శరీరమునుండి ఆౌేక విధము-లెన పుష్పముల 
యొక్క గంధముతో సమౌనయమెన గంధము రాతింంబ%౫ భు వచ్చుచుండునో ఆట్టి వానిని 

మరణలతీ ణములతో పుష్పితుని౫ శెలిసికొనవలయును. అట్రిమనుజుడు ఒక సంవత్సర 

ములో నిశ్చాయముగ మరణ్రించును. ఇర ఎవనియొక్ష)_ శరీ మునుండి ఇష్టమెనట్టిశాని 
అనిష్టమెనట్టికాని గంసముకల పఫుష్పములలో 'దేనియెక్క గం థ మువంటిగంధ మెనను 
వెడలుచుండునో అట్షిమనుజుడుగూడ పుప్పితుడని చెప్పబడును, ఎవనియొక శరీ 
రమునుండీ దుర్షంధములు ఆచవేకములుగగాని ఒక టిగాని వెడలుచు డునో అట్టివాడు 
కూడ పుష్పితుడని చెప్పబడును. స్నా నములుచేనీనను చేయక పోయినను ఎవని యొక్క 
శరీరమునుండి శు భౌకుభగ ంధ యలు కారణము లేకండగెనే వ్య త్యాసముగ వెడలు 

చుండునో ఆట్టి వాడుగూడ పుష్పితుడుగ చెప్పబడును, 

శుభాంగ నుభగంధములు 

మూ! తిద్యథా చన్దనం కుష్టం తెగరాగురుణీ మధు | మాల్యం 
మూత) పురీపే చ మృతాని కుణపానిచ ॥ యే చాన్యే వివిధా 
త్పానో గన్దా వివిధయోనయః | 'లేఒవ్యనేనానుమూ'నేవ విక్టేయా 
వికృతిం గతాః ఇదం చావ్యతి బే శార్థం లత.ణం గన్చనం శ యమ్ | 

వమా మో యదభిజ్ఞాయ భిషబ్శరణమాది సత్. | వియోనిర్విదురో 
యన్య గన్టో గా త్రెష్య దృశ్య లే | ఇష్టో వా యది వా౭నిష్టో న స 
జీవతి తం సమామ్ | ఏ తావద్దన్లవిజ్ఞానం, సజ్ఞానమతః వరమ్ | 
అతురాణాం శ రీచేస్పు వయ్యా మో విధపూర్వ్యక మీ 1171 

ఆ॥ చందనము చెంగల్వకోస్టు స౦ంధితగరము కృష్ణాగరు తేనె ప్రప్పమౌ 
లికలు మూత౦ము పురీషము గోవులు మెదలగు వానిశవములు మనుష్యుశవములు వీని 
యొక్క_్గంథములు, ఆ నేక విధములగు ద్రవ్య ముల చేసీద్ధరు చేయ బడిన ఆ నేకవిధమ్నులెన 
గంధములు వీనిని వూర్వమునందుచెప్పబడిన యు కి ననుసరించి ఊవాచే వికృతినిబొం 
దినవానినిగ తెలిసికొ నవలయును. ఇదివరలో చెప్పబడనట్టియు గంధము నాళంయించిన 



ఇఇంది )యస్థానము, ఎ. 

ట్రియు మరణము “తెలియ జేయునట్టియు అక్షణమును ఇప్పబోవుచున్నా ము, ఇష్టగంధ 

గాని ఆనిష్ట్రగం ధముగాని కారణము లేవందగే ఎవని శరీరమునందు స్థిరము? నుం 

డునో అట్టివాడు ఆ సంవత్సరముకూడ జీవింపడు. ఇట్లు గంధమానుబట్టి మరణమును 

శెలివికాను విధము ఇెప్పబడీనది, పిమ్మట రోగణలయొక్క శరీరమునందలి రసమును బట్టి 

మరణమును తెలినీకొను విధమును చెప్పబోవుచున్నా ము, 

రనజానము, 

Ey 

మూ! యో రసః (పకృతిస్థా నాం నరాణాం చేహనంభవః! న 

వపాం చరమే కాలే వికారాన్ భజతే ద్యయమ్ | కశ్చి చేవాన్య 

వైరన న్య మత్వ్యర్థ మువవద్య తే | స్వాదుత్వమవర శ్చాపి విపులం భజతే 

రనః! తమనేనానుమూనేన వి ద్యాద్యికృతి తాం గతము | మనుపోో కా 

మనువ్యన్య కథం రనమవాప్నుయాత్ ॥ మిశ్నీక్షాక్నెవ యాకాళశ్చ 

దంశాళ్చ మశశై_ః నహ ! విరసాదవనర్చ స్త్రి జన్హాః తాయాన్నుమూర్ష 

త్రః | ॥ అత్యర్థర సికం కాయం కలవక (న్య మక్ కాః 1 అపి న్నాతాను 

లి _ప్పన్య భృశమాయా. స్త సర్వశః 122 

ఆ [పకృతి యందున్న మనుజులమయొక్క శరీరమునందలి రసము ఆంత్యశాలనా 

నందు ₹ండువీధములె న విశారములను పొందును, ఆరసము అధికమగు రసమును 

గాని ఆధికమగు మాధుర్యమునుగాని పొందును, మనుష్యుని యొక్క శరీరమునందలి రస 

మును మనుష్యుడు స్వయముగ "తెలిసికొనుటకు వీలులేదు, కావున [కింద చెప ఏ బోవు 

యుక్తి చే వికృతినొందిన రసమును అెలిసికొనవలయును, చచ్చుటకు సిద్ధముగ నున్న 

మనుబాని యొక్క శరీరము విరసముగ నున్నచో ఈగలు పేలు చీమలు దోమలు ఇవి 

అట్టిళరీరమునుం డి వెంటనే తొలగిపోవును, ఆధిక మెన మధురరసము కలది నున్న చో 
అట్టి మనుజుడు స్నానముచేసి కేపనములను చేనీకొనినను వాని శరీరవూనందు ఆంతే 

టను ఈగలు అధికముగ _వాలు చుండును, 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

మూ! యాన్యేతాని మయోకాని లిజ్లాని రనగ న యోః 

పుష్చితన న్య నర్నస్యైతత్భెలం మరణమాాది కేత్ 120! 

ఇత్యగ్ని వెశకృ తే తే తై చరక పతి సంస్కృ లె ఇన్టి (యస్థానే 

పుష్పిత 'శేస్ప్రియం నామ ద్వితీ యోఒధ్యాయః | 



42 చరకనంహిత 

ఆ॥ రససంబధ మెనట్టియు గ౦ధసంబంధ_మెనట్టియు నాచేచెప్పబడీన ఈలక్షల్య 
ములచే పుష్పితమనుజునియొక్క మరణమును ెలిసికొనవల యును. 
ఇవ్విభంబున, (శ్రీపాదోపనామకకృష్ణుమా రి శా స్తీ పతే ణీంబెన చరక్రవీపికయనెి వ్ er) 

చరక సంహి తావ్యాఖ్యానమునందు పుష్పిత కేం_గాయమెడు 
ద్వితీయా ధ్యాయము సమౌ _స్పము. 

_--0౮__ 

తృతయాభ్యాయము, 

మూః అభాతః వరిమర్శనీయ మిస్ట /యం వ్యాఖ్యా నామః | 1 

అ॥ పిమ్మట పరిమర్శనీ యేంది)యమును చాప్పబోవుచున్నాము, 

మూ! ఇతి హ స్మాహ భగ వానా త్రయః 121 
ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తే్యేయాడు చెప్పును. 

వమూ॥ వై నె చ గనే చ రే చో క్షం ప్ఫథక్ పృథక్ | 

లిజ్ఞం ముమూర్ష తాం సమ్యక్ స్పర్శేవ్వపి విబోధత ॥3॥ 

ఆ] చచ్చుటకు సిద్ధముగనున్న వాని యొక్క వర్షము నందును స్వరమునందును 

గ స్థమునందును రసమునందును కలుగ్స లత్ష్మణములు వీరు వేరుగ చెప్పబడినవి, స్పర్శ 

యందుక లగు లక్షణములు చెప్పబడగలఅవు, 

న్పర ృలతుణములు, 

మూ! స్పర్శ పాధాన్యేనై వాతుర స్యాయువః |వమాణ విశేషం 
జిజ్ఞాసు (వకృృతిస్టైన పాణినా కేవలమన్య ఛరీరం న్సృృ శేత్ విమర్శ యె 

ద్యాఒఒన్యేన I వరిమృశ తా తు ఖలా్యతుర శరీర మిమే భావా స్తత 

త కావబోద్ధవ్యా భవ స్త; తద్య'భా — సతతం స్పన్దనానాం శరీర 
చదెశానాం _న్హమ్ముకీ, నిత్యోవ అ నిత్రీభావి, మృదూనాం దారుణతే(ం, 

శ్లమైైనాం ఖరత్వేం, స్థూలానాం వృషణాదీనాం నతా మ సద్భావః, 

నష్టీనాం (సంస భ ంశ చ్యవనాని, వమూంనళో ణిత యోర్వీతి భావో దాను 

ణత్వం, స్వెదానుబన్థః _స్తమ్మో వా, యచ్చాన్యదసి కించిదీదృశం 

స్పర్శానాం లక్షణము నిమి త్తం స్యాత్ ; ప్రతి లతు,ణానాం సంగ హః 

న్పర్శానామ్ 151 



ఇం దియస్థానము, 848 

అ॥ రోగియిక్క. ఆయుప్పంమౌాణమును. స్పర్శచే తెలిసికొనదల-చిన వాడు 

పక్ళతిగనున్న తనయొక ్క చేతితో గాని ఇతరునియొక్కు_ చేతితోగాని రోగియొక_ 

సమ స్పళరీరమును స్పృశింపవలయును. స్పృశించున పుడు రోగయొక్ష్య శరీరమునందలి 

ఈకింది భావములను తెలినీకొ నవలయును. ఎటుఅన గా___ఎల్ల ప్వూడునుక దలుచుండు 

శరీరావయవములు _స్టంభించుట, ఎల్లప్పుడును వేడిగనుండు శరీరావయవములు చల 

పడుట, మృదువులు? నున్నవి కాఠిన్యమునొందుట, నును పుగనున్నవి గరువ బొరుట, 

సూలరూపముగ నుండు వృషణాదులు ఉన్నను లేనట్లుకనబడుట్క సంధులు జారిపోయి 

శాని పట్టుతప్పి ఛాని _పక్కు._. కుడారి కానియుందుట, మొంసమును రక్తమును శ్నీణించి 

శాని కాఠిన్యమునొందిశాని యుండుట, చెమట అధికముగజనించుట లేక జనింప 

నండుట వీనిని తెలవిసికొనవలఠలయును, మరియు కారణము లేకండగ సే స్పర్భాయందు 

కలుగు ఇట్టి ఇతర లక్షణముల శుకూడ 'తెలిసికొనవలయును. ఇట్లు స్పర్శఅతు.ణములు 

సంగ్రవాముగ ఇొప్పబడినని. 

స్పర్శలకుణ వివరణము, 

మూ! త డ్య్యానతో =_నుబ్యాఖ్యాస్యామః వ తన్య చేత్సరిమృ 

శ్యమానం వృథ కోన పాదజక్ట్రో'రుస్సి గుదర పార 4 వృవే.పికాపాణి 

గ్రీవా తాల్యోఫ్ట లలాటం స్విన్నం ల్తం సబ్బం దారుణం ఏతమాంన 

కోణితం వా స్యాత్ , వరాసురయం పురుజో న చిరాత్కాలం కరిన్యు 

శ్రీతి విద్యాత్ 161 

ఆ! స్పర్శల క్ష ఇములను వ స్పరించి చెప్పుచున్నాము, రోగియొక్క_ పాదములు 

పిక్కలు తొడ్లు పిరుదులు ఆదరము పార్శషములు పృష్ట్రవంళము హ_స్టములు సుద 

శాలుప దేశములు పెదవులు అలాట ప దేశము వీనిని "వేరు వేమగస్పృశించిన పుడు 

ఇమటబట్టినను చల్ల బడి నను స్టంఖించినను కఠినముగనున్నను క్షీణించిన మొంసశోణిత 

ములు క్రలవిగనున్న ను అట్టి పురుషుడు చాలకాఅము జీవింపడనియు వెంట నే మరణించు 

ననియు “తేలినికొ నవల యును. 

" మూ! తన్య చేత్ వరిమృశ్వమానాని వృథ_శ్వేన గుల్భజూను 

వద్ధ ణగుదవృషణ మేఢనా భ ఫ్టంన ననమణిక హానువర్శుకా నాసికా 

క MH అ ర అగ ర 

కానీ భూశక్ఞాదీని నస్తాని వ్యస్తాని చ్యుతాని వా స్టానేధ్యః స్యు 

వరాసురయం పురుపో న చిరత్కా_లం కరివ్యతీతి విద్యాత్ 171 

అ॥ రోగియుక్క_ చీలమండలు మోకాళ్ళు గజ్జలు గుద ప్రదేశము వృషణములు 

మేఢ్యుము నాభి భుజశిరస్సులు _స్టన పదేశ ములు మణిక ట్టులం అంకిళ్ళు పర్ళు కాస్థులు 

ముక్కు చెవులు "నేత్రములు కనుబొమ్మలు కణతలు మొడ్నలైనవానిని స్పృశించి 

నప్పుడు అవి స్వస్థానమునుండి జారినవిగ గాని విడిపోయినవిగగాని (ప్రక్క_కులో లగి 



ns 

ల44 చరక్నంహిత, 

నవిగగాని ఉన్నచో అట్టి మనుజుడు బాలకాలము జీవింపడనియు వెంటే చనీపోవ్చ 
ననియు తెలిసికొనవలయూను, 

మూ]! తథా౭సో స్వానమన్యాద_న్త వత్ళుచతుః చీన్గభ్రో 

మోదరనఖాజులిగణఇం చ లక్యెత్ ! తస్య చే దుచ్చ్వాసోఒతీ దస ౬ 
4 

తి హాస్యో జొ స్యాత్ , వరాసురితి విద్యాత్ ; త్య వేన్నన్యే పరి 

మృశకమానే న స్పన్టయాతాం, పరాసురితి ఏద్యాత్ ; తన్యచేద్దన్తాః 

పరిక్తీర్ణాః శ్వేతా జాతశర్క-రాః స్యుః, వరాసురితి విద్యాత్ ; తస్య 
చేళ్చమ్న్ళైణి జిటాబగ్ధాని స్యుః, వరాసురితి విద్యాత్ ; తన్య వేచ్చ 
శుదీ. [వకృతిహినే పిక ఫ్రతియు_క్షేఒత్యుల్పిల్ణి తే౭_కి వవ్నిస్టే.2-లిజిహ్లేఒ 

తివిమ మేఇఒతవన్ఫృ లేఒలివిముక్తబస్ధ నే నతతో న్నేపి తే నతతనిమేషి. కే 
, we వీ ద ర ని'మేహాన్మేహాతి పనృ_్కె విభా_న్హ దృష్టి శే వివరీతదృష్టి శే పానద్భష్టి శే 

వ్వ_న్తదృష్ని శే నకులాన్రే కపోతా వేఒలాతవైలే క ఫవ్ఫనీలపీత శ్యావతా మ 

హరితహారిద శుక్లవై కారికాణాం వర్ణానామన్యత మేనాతినంప్తుతే 
వా స్యాతాం, వరాసురితి విద్యాత్ ; అభాన్య శిశలోమాన్యాయ 

చ్చేత్ జతే నర చే ల్కేశలోమాన్యాయవ్యుమా నాని (వలుచ్యేరన్న 

చ వేదయేయుః, వరాసురితి ఏ ద్యాత్. ; తన్య చేదుద చేసిరా; (వదృ 

శరన్ శ్యావతా మనీలహారి దశుశ్లా వొ స్ఫ్యుః వరాసురితి విద్యాల్ ; 

తన్య చేన్నఖా ఏత మాంనకళోణ తాః పక్యజామృ్బవవ ర్హాః స్యుః, వరో 

సురితి విద్యాత్ ; అథాస్యాజ్ఞునీరాయచ్చే _తృన్య చేదజ్జులయ ఆయమ్యు 
మానాన చేత్సుపేయుః, వరాసురితి విద్యాత్. [8|| 

el రోగియుక్క ఊచ్చా్యాసము చండకొంకవలు దంతములు కనుశెప్పలర నత 

ములు వెంట్రుకలు రోమములు ఉదరము. గోళ్ళు (చేన్ము వీనినిగూడ పరీశీంపవల 
యాను. రోగయొక్క_ ఉచ్చ్యాసము అతిదీర్ణ ముగ-గాని అతి హస్వముగ గాని శ న్నను? 
మెడకొంకులను స్పశించినచో అవి కదలకండగనున్న ను; దంతములం మఠముతోకూడి 
శాని తెల్లగ గాని శర రకలవిగగాని ఉన్నను, కను రెప్పలం జడలుకటి యువ్వను, న గ్రా తానె వ జ a 
అట్టిరోగిని వెంట నే మృతినొందువానినిగ | తెలిసీకొనవలయును, రోగియొక్క_ చేత 
ములం_(పక్ఫృతిపానమాలుగ నుండుట, వికృతియు క్షములుగ నుండుట, మిక్కిలి 3కి 
ఉబ్బుట, మిక్కి లిలోనికిపోవుట, మిక్కిలి వంకరగనుండుట) మిక్కిలి విషమములుగ 

నుండుట, మిక్కి లినీరుశారుచుండుట, మీక్కిలి పట్టుతప్పి నట్టుండుట, ఎల్ల ప్పుడును తేరచూ 
కొనియుండుట, ఎల్లప్పుడును మూయబడియుండుట, ని మేషో శేషము అధికముగ జరు 



44] ఇం దియస్థానము ల్ కేఫ్ 

సట, దృష్టి ఖాంతినొందుట) దృష్టివిపరీతముగనుండుట, దృష్టి హీనముగ నుండుట, 
దృష్టి వ్య _స్టముగనుండుట, సమ_స్టదంవ్యముఅును పగటి నుందు తెల్ల నివిగక నుపించుట్క 

సమ_స్టద్భివ్యములును తగటియందు నల్ల నివిగకనపీంచుట, బెగ్గువ లెనల్లనిరంగునుక లిగి 

యుండుట, వెళారికములగు నలుపు నీలము పచ్చదనము క్యావవర్ల ము తామవర్లము 

వారిత వర్షము పసు ఫువర్లము "తెలుపు ఈవర్ష్శములలాో దేనినైనను ఆధికముగక లిగియుండుట 

ఈలక్షణములను కలిగియున్న చో ఆట్టిరోగ వెంట ేమృతినొందును. రోగియొక్క_ కేళ 
ములను రోమమాఅను లాగినప్పుడు అవి బాధ లేకండగ ఊడిపోయిసను, ఉదరము 

నందు సిరలు క్రనబడినను లేక శ్యావనర్షము తామవర్లము నీఅవర్షము వోరిదం వర్షము 

కుక్షవర్తము వీనిలో ఏవర్ష్మమ్నునెనను కలిగియున్నను, గోళ్ళు మొంసమును కోణితమును 
లేనిదై పండిన -నేచేడుపండువంటి వర్ణ్లముకలవిగ నున్న ను, (వేళ్ళను లాగినపడు వాని 

యందు ధ్వని కలుగకున్నను అట్టిరోగి వంటే మృతినొందునని "తెలిసి కొనవలయును, 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

మూ! వతాన్ స్ప్ఫృ ళ్యాన్ బహూన్ భావాన్ యఃన్పృశ న్న 

వబుధ్య తే | అతురే నస నంమోహ మాయుజ్ఞాన్ నన్య గచ్చతి 191 

ఇత్యగ్ని వేళకృ లె త్త చరకవతి సంస్క తే ఇస్ట్ర్యయస్థానే 

వరిముర నీ యేన్టి యం నామ త తీ యాజ. ధ్యాయః || 

అ॥ స్పృశింపతగిన అచేకవిధమలగు ఈ భావములను స్పృశించి తెలినీక్రొ నిన 
వాడు రోగియిుక్కు. ఆయుర్ జ్ఞానమా విషయమె మాూవామునొందడు, 

ఇవ్వి భంబున శ్రిపొదోపనామక కృష్ణమూ ర్తి శా గ ర్ర్రీవృణీతంపైన చరక దీపిక 
య నెడిచరకసంపా తా వ్యాఖ్యానమునందు  పరిమ రృఫీయేం (ద్రంయమ నెడు 

తృతీయాధ్యాయము సమా _ప్పము 

అకాస్త్తోవ్రం 

చతుర్దాధ్యా యమం. 

On . 

మూ! అభాత ఇస్ట) యానీక మిస్టి (యం ప్యాఖ్యాన్యామో [11] 

ఆ! పిమ్మట ఇం దియానీ శేంది్భయమును చప్పబోవుచున్నాము. 

మూ! ఇతి హూ సాహ భగవానా తె)యః 21 

1 అని భగవంతుడగు ఆకేయుడు చెప్పెను. 



మూ! ఇన్టియాణి యథా జనోః వరీశేత విశేవవిత్ | జలు 
మిచ్చన్ భీవషజానమాయ వ _నన్నిబోధ మే ॥5॥ 

అ॥ రోగియుక్ర_ అయుప్ప9మౌణమును తెలిసి కొనదల చీన వైద్యుడు ఇండి 
యముఅను ఎట్టుపరీక్షీం పవలయునో అట్టివిధము చెప్పబడుచున్నది, 

ఇంది /(యవరీశ్రావిధానము., 
మూ! అనుమూానాత్సరీ వేత దర్శనాకీని త త్వతః | అద్ధా హీ 

విదితం జ్ఞాన మిస్ట్ (యాణామతీస్షి యమ్! న్వస్థభ్యో వికృతం యస్య 
జ్ఞానమిన్టి (య:నంభవమ్! ఆల వమ్యేతానిమి త్తే న లవణం మెరణన్యతత్ | 
ఇత్యు క్షం లత్ణం నమ్యాగిన్ష) యవ్వశుభోద యమ్ | తదేవతు పున 
ర్ఫూయో విస్తరేణ నిబోధత ॥6॥ 

el చతు రాదీందిగయముల యొక్క యా థార్థ్యమును అనుమౌనపరమాణము చే 
పరీక్షింపవలయును, ఇం(దియశస్రంబంధ యమెనజ్ఞానము అతీం (ద్రియమామైనడగుట చేతయ్యది 
ఆనుమౌాన(పమౌొలణముచే (గ్రహీంపబడినదై నను యథార్థముగే యుండును, (పకృతి 
యందున్న ఇం(దియములవలన ఎవనీయొక ఇం(దియజ్ఞూనము కారణము కేవండ౫ నీ 
వికృతీగ ౫ హీంపబడునో అట్రివానికి ఆది మరణలతేణమూగ నుండును ఇట్లు అశుభ 
సూచకనుగు ఇందయలక్ను ఇణమలన్నియు చెప్పబడినవి, వానిచే వి సప్పరించి చెప్పు 
చున్నాము 

చమయురింద్రియసంబంధమగులఅరిష్ట ము, 

మూ! ఘనీభాతమివా కాశ మూశోళశమివ మేదిసీము! విగీతం 
హ్యుభయం హ్యాతత్సశ్యస్థరణమృచ్చకి। యన్య దర్శనమాయాకి 
మారుతో2ఒవ్బురగోచరః | అగ్ని ర్నాయాతి చాదీ_ప్త స్తస్యాయుఃక్షయ 
మాదిశేత్ | జలే సువిులే జూాలమజాలావత తే తథా! స్థితె గచ్చతి 
వా దృష్ట్యా బివితాత్సరిముచ్య తే! జాగ్రత్ పశ్యతి యః మేేతాన్ 
రతయాంసి వివిధానిచ ! అన్య ద్యాజఒవ్యదు ఖతం కించి న్న సజీవితుమర్హ ai 
యో౭న్ని ౧| వకృతివర్లష్థం సలం వళ్యతి నిహభమ్! కృష్ణం వాయదివా 
శుక్లం నిశాం వ)జతి నృవ్వమిమ్! మరీచీననతో మేఘా న్మేఘాన్యా 
ప్యనతో మ్బ శే; విద్యుతో వా వినా మేషఘాజ్ వళ్యన్నృర ఇమృచ్చక్॥ 
మృుణ్బంయామిన యః పాతీ9ం కృ స్యహామ్బ్చరనమానవృ తామ్ | ఆదిత్య 

ల మిత తే శుద్ధం చన్ష)ం వాన న జీవథి॥ అవర్వణి యదావ స్యెత్చూ 



ఇంది /యస్థానము ప్? 

ర్యాచన్ద )ముసోర్ల హమ్! అవా ప్టథితో వ్యాధితో వాతేద_న్తం తన్యజీవి 

తమ్! నక్తం సూర్యమహాశ్చన్ల )మన గ్నా భూమముళ్ఞితమ్! అగ్నిం వా 

నివ్ప)భం రాత్రౌ దష్ట్వా మరణమృచ్చతి! వ )ఛావతః వీభాహీ 

నాన్నిష్ప్రభాన్ వా (వభావతః నరా విలిజ్షాన్ వశ్య_న్సి భావాన్ 

పాణాళ్టై హోనవః | వ్యాక తొసి వివర్హాని వినంఖ్యూవగ తాని చ! విని 

మిల్తెసి పశ్య ని రూ పాణ్యాయుః తు యె నరాః || యశ్చ వశ్యత్యదృ 
లి 

శాల వై చె దృశ్యాన్ యశ్చ న పశ్యతి | తావుభొ పశ్యతః వష్వం 

యమాలయ మనంశయమ్ !॥ 15! 

అ॥ అశాళమును ఘసీభూత మెన దానివలెచూచుట భూమిని ఆకాళమవ లె 

చూచుట ఈ శకండువిభము.లెన విరుద్దజ్ఞానములుక ల వాడు నురణమును పొందును. ఎవనికి 

ఆశాళమునందుసంచరించు చున్న వాయువు రూపముకలదిగ కనపడునోమిక్కి_లి (పజ్వ 

లించుచున్న ఆగ్ని కనుపడవండునో వానికి మరణముకలుగునని ెలిసికొనవలయును, 
స్థిరముగ గాని (పవహించుచుగాని యూన్నట్టియు నిర్మలమెవట్టి యు వలలు లేనట్రియు 

శీలము నందు వలలున్నట్లు ఎవడు చయాచునో అట్టి వాడు మరణమును పొందును, వడు 

జా_గదవస్థ మందుండియు శే పృితలను చకవిధములెన రక్షస్సులను లేక అద్భుత ము 

'లెన ఇట్టి ే తరములను చూచునో చాడు జీవింప చేరడు, (పకృతివర్షముగ నున్న అగ్నిని 

నీఅవర్ల యగ గాని కాంతిహీనముగగాని నల్లన గాని తెల్లగ గాని యున్న దానిగ ఎవడు 
యూచునో వాడు ఏడురోజాలుమౌా తము జీవించును, లేనట్టి మేఘములయొక_ కాంతకు 

అను గాని ఆ కాళమందు లేనట్టి మేభుఘులను గాని మేఘములులేకుండ మెరపులనుగాని 

ఎవడు చూచునో వాడు మరణమును బొందును, నిర్మల్నమెన సూర్య బింబమును గాని 

చం జబింబయునుగాని నల్లనివ్యస్త్క్యము చేకప్పబడీన మట్టిపాతనువలె ఎవడు చూచునో 

అట్టివాడు జీవింపడు. వ్యాధి లేనట్లికాని చ్యాధిక లి నట్టి శాని ఏమనుజుడు పర్వదినము 

గావన్నను నూర్య్యగ వాణమును గాని చంవ_గవాణమునుగాని చూచునో అట్టివాడు 

జీవింపడు. రా|తీయందు సూర్యుని గాని పగటియందు చం దునిగాని అగ్ని లేవండగే 

ధూమమునుగాని 'రాత్రియందు ఆగ్నిని శాంతిళలేనిదానినిగగాని ఎవడు చూచునో 

వాడు మరణమును బొందును. కాంతిగల వానిని కాంతిలేనివానినిగగాని శాంతిళేని 

వానిని కాంతిగల వానినిగ-గాని సమ సభౌవములను తమలవణములు బేనివానినిగ గాని 

చూచువాడు (పాణముళలను విడుచును, ఆయువుతీ ణించిన మనుజుడు రూపమవఃలను 

కారణము లేవండగ నే అ చీక విధము లై నఆకృతులుకఅ వానినిగను విపరీక వర్ల ములక ల 

వానినిగనుసంఖ్య లేని వానినిగను చూచుచుండును, 3 నుపించుచున్న పడార్థముఠ నుఎవడా 

చూడ లేవండునో లేని దవ్యములను ఎవడు చూచునో అట్టి వారిరువురును శ్మీఘుముగ 

యమసాన్ని ధ్యమును బొంటెదరు, 



8482 చరక నంహిత, 

(శో కేం దియనంబంధమగు అరిష్టము. 

మూ! అశ బ్దన్య చ యి శోకా శాన్ యశ్చ న బుధ్యలే 

ది శ ఆయ్ చే Ire ల దావ బ్యుతే " యథా (శత, తథా పాయా విజాన తా సంవృ త్యాబ్బ 

ల్రిభిః కర్ణా జ్యాలాశ బ్రం య ఆతురః | న శృలోతి గతాసుం తం బుద్ధి 

మాన్ పరివర్ణ యెత్ 1201 

అ లేనిళబ్దములను ఎవడు వినునో ఉన్న శబ్దములను ఎవడు (గపి-ంపలేకండునో 

అట్టివారి నిరువురిని (_పేతతుల్యులనుగ "తెలినీకొనవలయును, ఏరోగి తన (_వేళ్ళచ్చే 

రెండు చెవులను మూసుకొనినప్వుడు అందుక లుగు జ్య్వాలాళ బ్బమును విన చేకుండునో 

అట్టివాడు జీవింపడని తెలిసికొవవ లెను. 

[ఘాణింద్రియ సంబంధమగు అరిష్టము, 

మూ! వివర్య యుణ యో వి ద్యాద్దస్థానాం సాధ్యసాధు తామ్ 

న వా తాన్ సర్వకో విద్యా త్త తం విద్యాద్విగ తాయువమ్ I$ || 

అ॥ ఏరోగి సుగంధమును దుర్షంధమాగ గాని దుర్షంధమును సుగంధముగగాని 

(గహించునో లేక ఎట్టి గంధమునుకూడ (గహింపలేకుండునో అట్టివాడు జీవింప 

జాఅదు. 

రన నేందియ నంబంధమగు అరిష్టము, 

మూ! యో రసా న్న ఏజానాతి న వా జానాతి త _త్వ్వేతేః | 

ముఖపాకాదృ లే వక్వం త మాహుశుశలా నరమ్ ॥౨౨| 

అ॥ నోటివూత మొదలగు వ్యాధులు లేవన్నను ఎవడు రసములను (గ్రహింప 

'లేవండునో (గహించినను సరిగ (గహింపలేవండునో అట్టి వానియొక్క_ ఆయువును 

పక్వమెన దానినిగ తెలినికొనవలయును. 

మూ! ఆపఫ్లాన్ నీతాన్ ఖురాన్ శ్లమ్హాన్న (దూ నవీ చ దారు 

గాన్ | నృ ళ్యాన్ స్పృష్ట్వా తతోజన్యత్వం ' ముమూక్రున్తేషు మన్య లే 

ఫలలీ!! 

అ॥ ఊస్ణముగను నీతముగను గరువగను నును పుగను మృదువుగను కఠినముగను 

నుండు (ద్రవ్యములను వానికి నిపరీత్వమెన స్పర్శగలవానినిగ (గహీంచువాడు మరణ 
మును బొందును, 



ఇంది/యస్థానము, 849 

మూ! అన్హరేణ తవ స్తీ వం యోగం వా విధి పూర్వకమ్ | 

ఇస్టిమై రధికం వశ్యన్ నళ్ళుత్వమధిగచ్చతి | ఇని]? మాణామృ కే 

దృ న్రేరిన్టి/యార్జాన్న వ పశ్యతి | వివర్యయేణ "యూ విద్యా త్త తం విద్యా 

ద్యగ తాయుమమ్! న్వష్థాః (వజ్ఞావివర్యానై రిన్షి యా న్రైషు వె కృతమ్ | 

వళ్య_్తి యే సుబహుశ స్తేషాం మరణ మాదిశేత్ 1231 
అ! తపన్సుగాని విధిపూర్వకమగు యోగముగాని తేవండగ నే ఎవడు కేవల 

ఇం[దియముల చే ఆధ్రికమాలెన విషయములను (గహించునో అట్టివాడు మరణమును 

బొందును, షం దియోపలప్టీ లేవందగ ఇం(దియార్థ ములను (గహింపజాలడు. శావున 

అట్లు (గహించువాడు మరణమును బొందును, స్వస్థులుగనుండు ఏనునుజులు ప్రజ్ఞా 

విపర్యాసముచే ఇం(దియార్థ ములను చాలసారులు విసేరీతముగ (గహిం వెదరో అటి 

చారు మరణమును బొంచెదరు, 

అధ్యాయ నంగహాము, 

మా! ఏతే దిని )యవిజ్ఞానం యః వశ్యతి యథాతథమ్! మరణం 

జీవితం చెవ న భఖివక్ ద్ఞాతుమర్ద తీ 127॥ 

ఇత్యగ్ని వేశకృ లే. త_న్హే) చరకవతి సంగతే ఇస్టి)యస్థాచే 

ఇన్టి) మూసీక మిద్ది! యం నావు చతుస్థో౭_ధ్యాయః 

అ॥ ఇం|దియసంబం భమగు ఈ విజ్ఞానమును ఏవైద్యుడు బాగుగ తెలిసికొనునో 

అట్టివాడు మరణమును జీవితమును తెలినికొనుటవ సమద్ధుడుగ నుండును, 

ఇవ్విధంబున, శీపాదేోపచనామక కృష్ణ మార్తిశా స్త్రీ (పణీతం-బెన చరక దీపిక 

యనెడి చళక సంహితా వ్యాఖ్యానమునందు ఇం|దియానీ కేం(ధియ మనెడు 

చతుర్థాధ్యాయము సమౌ ప్టము, 

:0: 

పంచమాధ్యాయము, 
ఎ. ర 

మూ॥ అథాతిపూర్యరాపీయ మిన్టి)యం వ్యాఖ్యా న్యామః 1111 

అ॥ పిమ్మట వూర్వరూపీయేం[ద్రియమును చప్ప బోవుచున్నా ము, 

మూ! ఇతి హ స్మాహ భగవాన్నా లేయః 12॥ 
అ॥ అని భగవంతుడగు అ లేయుడు వెప్పెను. 



వ్ర్0 చరకనంహిత 

మూ! పాగ గదావాణ్య సాధ్యానాం ఏ-కారాణాం పృథక్ 

పృథక్ | భిస్నా భిన్నాని వయ్య మో భిషజాం జ్ఞానవృద్ధ యే | ఏ|| 

క నన న... 
ఇప్ప బోవుచు న్నా ము. 

మూ॥ పూర్వరూ పాణి సర్వాణి జ్యరో కాన్వతి మాత మా 

యం విశన్ని విశ 'త్యెనం మృత్నూర్ల (పుర ౩నర | అన్యస్యాపి చ రోగన్య 

పూర్ణరూపాణి యం నరమ్ | విశ _న్యేలెన కల్పేన తస్యాపి మరణం 
(ధ్రువమ్ || ఫ్ | 

el జ్వరము నకు చెప్పబడిన వూర్యరూపము లన్ని యు అధికము కలిగిన యొడల 

ఆట్టి వానికి జ్వరవూర్వకమగు మృత్యువు కలుగును. ఇటుల నే ఇతర వ్యాధుల యొక్క 

పూర్వరాపములుకూడో అన్ని యు ఆధిక యుగక లీగినయెశఆ అట్టి వొనికిగణూడ మృత్యువు 

కలుగును, 

మూ! పూర రూవైక చేశాం స్తు వమ్యో మో౭2న్యాన్ సుదా 

రుణాన్ | యే రోగాననుబధ్న న్ని మృత్యురై వ్రరనుబధ్య తే (| 

ఆ॥ ఏ వ్యాధులవలన మృత్యువు కలుగునో ఆ వ్యాధులు ఏపూర్వరూపములతో 

కూడు కొ నియుండునో అట్టి పూర్వరాూపములయొక్క_ ఏక చేళములను, దారుణములై 

నట్టి ఇట్టి యితరవిషయమా లను చెప్పబోవుచున్నాము. 

మూ బలం చ హీయ తే యస్య వతి శ్యాయశ్చ వర్ణ లే | తన్య 

నార్మీవన_కృన్య నో ఫో౭_నాయోవజాయ లే! శ్వభిరుక్తు./ ఖ్నరై ర్యా౭వి 

యాతి యో దక్షిణాం దిశమ్ | నచ యయమ్మాణమా సాద్య జీవితం న 

విముక్లాకి ॥ వేతెః న హాపి బేన్నద్యం న్యప్నేయః క ఫమ్య తే శునా | 

సుఘోరం జ్యరమాసాద్య న జీన మవసృజ్య లే! లామోర -కామ్బ రాభం 
యః వశ్యత్యమృరమ న్ని కాత్ ! న ర_క్తవిత్తమాసాద్య తేనై వాన్తాయ 
సయలే! ర కన, కనరాంజ్లో ర కవాసాముహుర నన్! యః నంపే .రక్షన్మగ కృనర్వాజ్లో రక్ష ర్ద న్నే 
(హైయ త నార్యా న రక్తం (వావ్య వీదత్రి. 1 11॥ 

అఆ॥ ఎవనికి బలము త్నీణించుచు పడిసెము వృద్ధినొందుచుండునో (స్ర్రీలోలుడైన 
అట్టి మనుజునకు శోపరోగము మృత్యువును కలిగించును, ఎవనికి కక్క_లమిదాని 
ఒం టెలమిద గాని గాడిదలమోదగాని ఎక్కి దతీణదిక్క నకు వెళ్ళినట్లు స్వప్నము 



ఇందియ్య సానము లీస్ [ 

ఏ లగునో జొనికి తయరోగమ్సు కలిగి మరణమును కలిగించును. ఎవడు (తలతో 

మద్య పానమును చె చేసీనట్లును కుక్కల చే లాగబడినట్టును స్వప్నము నొందునో వాడు 
జారుణమెన జ్వరమునుపొంది మరణము నోందును, ఎవడు సమో పమునందున్న ఆ కాళ 

మును అక్క_రంగు వేయబడిన వ్యస్తృమునువ లె చూచునో వాడు కర కపి కృవ్యాిని 

పొంది మరణమును బొందును. ఎవడు ఎరరని పుష్పమౌలిక్షఅను ఎ (రని వ య్రములను 

ధరించి ఎ్యరగనున్న సమస్తాపయవములను కలిగి తరు చునవ్వు చు వీచే ఆకర్షి ంపబడి 

నట్లు స్వప్నమునొందునో వాడుర కపి త్త వ్యాధిని పొంది పారణ సు పొందును, 

మూ! ళూలాటోపా_న్రకూజాశ్చ చొర్చల్యం చాతిమాత 

యా 1 నఖాదిషు చ న్తవర్ష్యం గు క్మైన్నాన్స నకరో (గహః |! | లతా క్ట 

కిస యస్య. చొారుణూా హృది జాయ తే | స్వ న్న్న గుల్బ_స్త స్త మనాయ 

(ఈూరో విశతి మానవమ్ | డాయే౭.ల్సమపి సంసృష్టం సుభృశంయన్య 

-చ జివో జస = > 5 దీర్వ తె |! శతాని చ న రోహాన్ని కుఘైర్భ్భృత్యు రన సి తమ్ ॥ నగ్న 

స్యాజ్యావసి కృ కృ న్య జుహ్యలో౭_గ్ని మనర్చివమ్! వద్శాన్యురసి జాయే 
స్య EN కై వ. న్నా తానులి వగా తే)=కి యస్నిన్ గృధ్న న్ని 

మశ్లీ కా! న ను న్యవ్రమే లారా సంస్ప్సర్శపావ్య తేనైవ హన్యతె॥ నే స్నెహం. 

బహువిధ్ధం స్య EN చా * సహా యః? విబేత్ | బధ్య తే స వమే 

శా నృత్య తేజన్తాయ. మూనవః ॥174 

ఆ॥ ఎవనికి శూల ఆటోపము _పేగులరచుట డౌర్చల్యము గోళ్లు మొదలగు వాని 
యందు వెవర్ష్యము ఇవి అధికముగ కలుగునో వాడు గుల్మమునుపొంది మరణము నొం 

దును. ఎవనికి వృాదయమునందు ముళ్ళతోకూడినట్రి దారుణమెన అత్ర జనించునట్లు 

స్వప్నము కలుగునో వానికి |కూరమెన గుల్మము కలిగి మరణమును కలిగిం చును, ఎవని 

యొక్క_ళరీరము స్వల్ప ముగ చీల్చబడినను ఆధి కమగు-గాయము నొందునో ఎవని యొక్క_ 

శరీరము నందలి -గానయములు శాంతి నొందవో వానికి కష్టముక లిగి మరణమును కఠిగెం 

చును. ఎవడు దిగంజరు డై చేతితో శూయబడీ జ్వాలలు లేని ఆగ్నియందు హోమము 

చేయుచున్న ట్లును తేన నత ఇస్థలమునందు పద్మములు మొల చినట్లు ను స్వప్నము నొం 

దునో వాడు కుస్టమునొంది వమరణమునొందును. స్నానమును చేసీ 'లేపనములను పూనీ 

కొనినను ఎవనియొక్క శరీరమునందు ఈగలు [వాలుచుండునో వాడు (ప్ర మేవావ్యాధి 
నొంది మరయు నొందును. ఎవడు అశేక్షవిధముశలెన స్నేవాములను చండాలురతో 
కూడ పానము చేసినట్లు 'స్వప్నమనొందునో వాడు (ప మేహవ్యాధినొంది మరణమును 
పొందును. 



కిర్ లై చరక నంహిత, 

మూ! ధ్యానాయాసా తథోడ్యగే మోహశ్బాస్థాననంభవః | 
అరతిర్బలహోనిశ్చ మృత్యురున్నాదపూర్వక 8|| ఆహార బ్వెపీ.ణం వళ్యన్ 
లు ప్తచి త్తముదర్షితమ్ | వి ద్యాస్థరో ముమూర్షుం తమున్నా బేనాత్రి 
పాతినా! కోోధనం తానబహులం నకృత్చ్రహాసితాననమ్! మూర్చా 

న L విపాసాబహులం హాన్త్యున్మాద 8 శరీరిణామ్ | నృత్యన్ రమీగై, 
వ అ శో య్ 9 త్ ల్స్ ర్ i సార్ధం యః స బ్న౭_మ్మృని నిదతి! న పా § భళే మున్నాదం యాతి 

లోక మతః వరమ్! అన త్తమః పశ్యతి యః కృణోత్యన్యనతః నంరాన్! 
బహూన్ బహువిధా్జా| గత్చో౭.వస్మారేణ బధ్య లె! మత్తం నృత్య 
_నమావిధ్య (వేతో హరతి యం నరషే! న్యప్నే హారతి తం మృతు 
రవస్మార పుర నరః || న్తభ్యేలే (వతిబుద్దన్య పహూనూ మన్వే త థాజశ్షి ణీ! 
యన్యతం బహి రాయా ్షోూా గృహే త్యాహ_న్యనంశయమ్ | శమ్ములీ 
రన్యపూపాన్ వా నన్న ఖాదతి యో నరః! న చే శ్రాదృక్ళర్షయకి 
(వతీబుద్ధో న జీవతి ॥ ౨5! 

అ ధ్యానము ఆయాసము ఈ జ్యేగము అహేతుక మైన మోహము చేనియందును 
ఇష్టము లేవండుట బలహీనత ఈలకుణములున్న ను, అన్న ద్వేషము చెత నము లేవండుట 
ఉదర్దిత వ్యాధి ఈలతణములున్న నుఆధికమగుకోపము అధిక్రమగు భయము ఆప్పుడప్పుడు 
నవ్వుచుండుట అధికమగుమార్భ అధికమగుదప్పిక ఈలత ణములంన్న ను, రమ్షోగణముల 
తోథాడ నాట్యము చేయు.చు నీటియందుమానిగినట్లు స్యప్నమును పొందిననుఅట్టి వొనికి 
ఉ న్మాదపూర్వాకమగు మరణము క్రలుగును. ఎవడు జాగదవస్థలోనుండి అమంగళ కర 
మెన-చిక టిని చూచునో అమంగళ కరము-లె నట్టి యు అశేకములై నట్టి యు ఆ నేకవిధము 
లైనట్టియు ధ్వనులను వినుసో మదిం-చినట్టియు నాట్యము చేయుచున్న ట్రియు తననూ 
క ఆడ్డముగతీనికొని పోవుచున్నట్లు స్వప్నము నొందునో ఆట్టివానికి ఆ పస్మార 
పూర్వకమగు మరణము కలుగును. నిద్రనుండి లేచిన ఎవని అంకిళ్లును మెడకొంన 
లును న్నేతమాలును _స్తంభించునో వాడు జహి రాయామమనెడు వాక వ్యాధిని పొంది 
మరణమును పొందును, ఎవడు చక్కి అములనుగాని ఆవూపములనుగాని తీనినట్లు 
స్వప్నమును పొంది న్మిదనుండి లేచినపిమ్మ ట, వాని న్సితినినవానివ లె వాంతిని చేయునో 
వాడు మరణము నొందును, 

మూ! ఏతాని పూర్యరూపాణి యః సమ్యగవబుధ్య తే ! స 
ఏపామనుబన్ధం చ ఫలం చ జ్ఞాతుమర్హ్హ తి! య ఇమాంస్బావరాన్ 
స్యవ్నాన్ జారుణానువలత యేత్ | వ్యాధి తానాంవినాశాయ న్న శాయ 
మహా లెఒపి వా 327 



శ్] ద్రం దియస్థానము i ఏర్ ఫ్ 

అ॥ వూర్వమున౦దు వొప్పబడిన వూర్వరూపములను బోగుగ్గ తెలిసికొనిన వాడు 

ఆవూరరూపమాల వలన కలుగ వ్యాధులను ఫఅముఅన తేలిసికొనగలను. ఇదివరలో 

చెప్పబడిన స్వప్నమాలును దారుణమ్ములైన ఇట్టి ఇఇతేర సృహ్నమయులును రోనృఅక మరణ 

మును, ఆరోగ్యవంతుఅక గొప్ప కష్టములను క లిగించును, 

మూ! యస్య త్రమా'జే జాయ స్టే నంశ గుల్హులతాదయ? 

వయాంసి చ విలీయ చే న్ను మౌొజ్జ్వమి యాచ్చ యః! నృధోలూక 

డాని జాయ్ ఖో క్ TC ర్తి 

ఫ్య కా కాద్యెః స్య నై యీ పరివార్య ల రతః మతపిశాచ్చ్సు, 

చడ్డాలదవి తాన కై | వంశ వేతలతాపాశతృణకణ్ణక సంకశు |! వము 
Go య— (C లు & 

హ్యవి హ్ యి నన్ను యోగ చ్చన్ (వవతత్యపి | భూమా పాంఠూ 

వధానాయాం వల్ఫీకే వా౭_థ భస్తుని। శృశానాయతనే శ్వ(భే స్వక్నే 

యో వవిశత్వపి 1 కలుపే.ఒమ్భసి వక్కే_ చ కూపే వా తమసాఒ౬ 
ఆది ల ఆమ్ వే ఇద 

వృ లే [ స్యన్న్న మజ్జి ఖుణ ప్రోతస్నాహియ లే చయి॥ స్నహ 

పానం త భా౭_భ్వ్యజ్ణః స్వ ము బసవ రాజయా | హిరణ్యలాభి కలపహాః 

(వచ్చర్షన వెచేేచనే ॥ ఉపాన ద్యుగ నాశశ ఏ వపాతః పాంశుచర్భుణోః। 

హర్షః స్వప్న (వకుప్నితె:ః పితృభిళ్చావ భ _ర్సృనమ్ ! దన్న చద్దా ర్క 

నత త చేవతాదీవచశుపాము ! వతనం వా వినాశో వా సన్న భేవో 

నగన్య వా ! ర ్ కృవువ్చం వనం భూమిం పక ర్మాల మాజి తామ్ { 

గుహాన్థ కార సంబాధం న్వన్నే యి వవిశత్యపి! రక మాలీ హనన్ను 

మెర్పిగ్వాసా దత్నీణాం దిశమ్! దారుణా మటపీం నస్యస్నే కపియుక్షః 

(పయాలి వా కాపాయిణావుసౌమ్య్యూనం నగ్నానాం దజ్జధారిణామ్ | 

అంగ చలా ( 
కృష్ణానాం రక్త నేతాణ ౦ నమ్ము నెచ్చస్తి దర్శనమ్ | కృష్టా పాపా 

చిరాచారా దీర్భ కేశ నఖ_స్తపీ | విరాగమాల్యవననా స్వప్న కాలనితో 

మతా 1 ఇత్వేలే దారుణో స్వప్నా రోగ్ యెర్యాడి వజఖ్బతామ్ | 

అరోగః సంశయం గతా కళ్లి చేవ విముచ్య శే 1401 

అ॥ ఎవడు తన శిరస్సువందు వెదుళ్ళు పొదలు అత్రలు మొదలగునవి పుట్టినట్లును 

పతులు (వాలినట్లును స్వప్నము నొందునో శిరస్సు ముండిత్ మైనట్లు స్వప్నమా 
నొందునో (గద్దలు గుడ్డగనాబలు కక్కు_లు కాకులు మొద -లెన వాని చేతను రత స్ఫులు 

_పేతములు పిశాచ స్త్రీలుచండాలురు 'దవితాంధ కల నెడి మ్రైచ్చజాతివారు ఏరి చేతను 

ఆవరింపబడినట్లు స్వప్నము నొందునో వెదుళ్ళు పీముతీగలు_ తొళ్ళు గడ్డి ముళ్ళు 

వీనితో సంకటము నున్న (పదేశమునందువెళ్ళుచు మోహమునొందినట్లును పడినట్టును 

స్వష్నమునొందునో బూడిదతోకూడిన భూమియందు గాని పుట్టయందుగాని భస్మ రాశి 



ఈుందో-గాని ళ్ళ శానమునందుగాని గోతియందుగాని పడినట్లు స్వస్నము నోండుప్లో 

కలు షమెన సీటీయందు-గాని బురదయందుగాని -బీకటీతోకూడకిన నూతియందుగాన్సి 

మానిగినట్లును (పవాహముచే వెంటనే తీసికొనిపోబడీనట్టును స్వప్నము సొందునో 

'స్నేవాపానము అభ్యంగము కై వఫెజటు పరాజయము బంగారము క అవాము వమనములు విశే 

చనములు వీనినిపోందినట్టు స్వప్న మానొందునో చెప్పులవోడుపోయినట్లును ధూళియు 

చర్మములును ఆళాళవునసుండి ఆడిక ముగ పడినట్లును అధికముగ సంతోషించినట్లును 

కోపగించిన పితృ దేవతలచే భయ పెట్టబడినట్లును స్వప్నము నొందునో దంత్రములు 
చంద్రుడు నూర్యుడు నక్ష తమాలు 'జేవతలు దీపములు “నీత్రమాలు ఇవి పడ్తినట్టు గాని 

నశించినట్టుగాని లేక పర్వతము (బద్దలెనట్లు గాని స్వప్నము నొందునో వ్యెరనీ పుష్ప 
ముఅతోకూడిన వనమునందును పౌపకర్మలపవ సై సానభూతీ మెన భూమీయందును చీకటి 

కూడిన గువహాయందను _పవేశించినట్టు 'స్వహ్నమునొందునో లే ని పుష్పుమౌలిక గల 

వాడై బిగ్గరగనవ్ర్యచు దిగంబరు_డై ఫోతిమోద నెక్కి దక్షిణదిక్కున కగ్గాని భయంకర 

మైన అడవిని గురించి-గాని వెళ్ళినట్లు స్వష్నృము నొందునో కావిరంసుగలవ స్త్ర ములను 

ధరించిన వారు (కూరాకృతిగఅ వారు దిగంబరులు దండ ధోరులు నల్ల నిశరీళ ముకల వారు 

ఎ_రనిశేత్రములు కలవారు వీరలను చూచినట్లు స్వప్నము నెందునో నల్బనీ శరీరము 
క లిగినట్టియు ఆచారము లేనట్టి యు పొడవుగనున్న' త్రల వెం(టుకలును నోళ్ళును స్ట సన 

ములును క లిగినట్టియు వ్యితిగనున్న సప్రప్ప మోలికలు శు వ స్త్రములును క లిగినట్టియు 

ప్ర్రీని చూచినట్లు స్వప్నము నొందునో వారలు వ మృతినొంచెదరు. చారుణమైన శః 

స్వష్నములు రోగుఅత్ర కలిగినయెడల మృత్యువు తప్పక కలుగును, ఆరోగ్యవంతులక 

క లిగినయెడల మృత్యువును కలిగించు వ్యాధి కలుగును, వీరిలో ఒశానొకడు మొత మే 

జీవించును, 

న్జవ్నముకలుగు విధము, 

మూ! మనోవపహానాం వూర్ల తోడై మురబిబ లె శై స్ర్రీథిః | (సోతే 

సాం దారుణాన్ న్యష్నాన్ కాలే వశ్యతి దారుణ ॥! నాతివసు ప్తః 

పురుషః నఫలానఫలానపి | ఇద్ద్రియే శన మునసా న్యస్నాన్ వశ్యత్య 

చేకధా 142 
అ ఆతిబలిష్టము లేన మూడుదోషముఅచేతను నునోవవా (సోత స్సులు వూరీంప 

బడుట చే దారుణ మెన 'స్యప్నమాలు ఆయా కాలములయందు కలుగును. పురుషుడు 

గాఢమగు ని దశేనివాడై ఇం[దియములప (పేరక్యమెన మనస్సు చే ఫలముతోహాడి 

నట్టియు ఫలము లేనట్టి యు అనేక నుల న స్యహ్న ములను ఫొందువు న్నాడు. 

స్వవ్న భేదములు, 

మూ దృష్టం (శుతానుభూతం చ్ (ప్రౌర్థితం కల్పితం తథా! 

భావికం వోషజం చైవ స్యవ్నం న్దవిధం విదుః [4క॥. 



ఇండియ స్థానము వ్వ్ఫ్ 

ఆ॥ జూగదవస్థలో చూడబడినది వినబడినది ఆనుభవింపబడినది కోరబడినడి 

ఊపింపబడినది భావిఫలమును నూచించునది వాతాదిదోపములచే జన్సింనివది అని 

స్వప్నము ఏడువిధములుగ నుండును, 

నఫల నిషులస్యష్న వివరణము, 

మూ! త్మ వఇ్బువిధం పూర్వ్యమపలం భిషగాదిశేత్ | దివా 

ఆ స ఇ అప ని ద్ద 
సన్న మ (వాన్వమతిదిర్ధృం తధైెవ చ | దృష్టః (వథమర్మాశే యః 

స్వవ్నీ సోఒల్ప ఫలో భవేత్ ! న స్వ పద్య! పునర్షృషప్ట్యా న నద్యః 

స్యాన్నహాఫలీ || అక ల్యాణవుపి న్యవ్నం దృష్ట్రాతృతే )వ యః పున; |! 

కకేతేసముం శుభాకారం తన్న విదాాంచుుఖభం ఫలమ్ ॥ 46! 
ప శ్యల నవ్యాం రాఖి న్య పిద్యాచ్భుభం ఇ 

అ॥ ఏడువిధములగు ఆ స్వహ్నములలో ముదటివియగు ఐడును ఫలము లేనివిగ 

నుండును, పగలు పొందబడినట్లి య మిక్కిలి స్వల్ప మె నట్టి యా మీక్కి_లి దీర్భములెన 

టియు సృష్ట మాలుకాడ ఫలములేనివిగ నుండును, ర్యాతీయొక్కు_ (పథ మయామము 

నందు పొందబడిన స్వప్నము ఆల్పఫలముక లది నుండును, ఎవడు కలనుగని మరల 

నిింపడో అట్టివానియొక్ర్క_ ఆస్వప్నము వెంటనే అధికమగు ఫలమును కలిగించును. 

శుభ పదము కాని స్వప్నమును పొందినను ఆర్మాత్రియందే మరల శుభ పదమెన స్వష్న 

మును పొంచినయెడల శుభ -మెన ఫలమే కలుగును, 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

మూక! ' పూర్వమాపాణ్యథ స్వప్నాన్ య ఇమాన్వే త్తి దారు 

ణాన్ | న నమోహాదసా ఛ్యేసం క ర్మాణ్యారభ లే భివక్- 147 

ఇత్వగ్ని వేశ కృ కే త్త) చరక వతినంస్క కే ఇస్టి)యస్థానే 

పూర్యరూపయ మిస్ట్ /యం నామ వఇ్బు మోా౭_ ధ్యాయే || 

ei ఈఅధ్యాయమాునందు చెప్పబడిన పూర్వరూపములను దారుణయెన స్వప్న 

ములను ఎవడు తెలిసికొనునో అట్టివాడు అసాధ్య వ్యాధులయందు మాహామువలన 

(క్రియలను ఆరం ఫింపడు. 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోపనానుక కృష్ణమూర్తి శాస్త్రీ పణీకంలైన చరకదీపిక య నెడి 

చరకసంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు పూర్వరూపీయేం[దియ నునెడు 

పంచమౌ ధ్యాయము సమౌ _ప్పము. 

—0— 



అ క్ పషష్టాధ్యాయుము, 

ఇస్తు 

మూ! అథాతఃక తమానిశ రీరీయమి స్ట ్ యోయం వ్యాఖ్యా స్యామి ity 

అ॥ పిమ్మట కత్రమౌనిళరీ'లేం[ దియమును ఇెప్పబోవుచున్నాము. 

మూ! ఇతి హా స్మాహ భగవానా లేయా. [| 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పెను. 

మూ! కతమాని శరీరాణి వ్యాధిమ స్త్ మహామునే! యాని 

వెద్యః వరిహానే ద్యేషం కర్మ న సిధ్యతి॥ ఇత్వాలే 9యోజఒగ్ని వేశేన 

(వశ్నం వృష్టః సుదుర్భచ మ! ఆచచ వే యథా తనె భగ వాం_న్తన్ని 
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అ॥ వ్యాధిమంతములైన ఎట్టిళరరములను వైద్యుడు విడ చిపెట్రవలయును* ఎట్టి 

శరీరములయందు. చఛికిక్స సిద్ధింపదుక అని అగ్ని వేకు డడుగగా ఆ తేయుడు | కింది 

విధముగ చెప్పెను, | 

మూ॥ యన్యనై భాషమాణన్య రుజ త్య్యూర్థ్యమురోభృశమ్ 

అన్నం చ చ్యవ శే భు క్షం స్థితం వాపి న జీర్యలి | బలం చ హీయశే 

య్య త్భషప్లా చాభీప వర్ల తే; జాయళతే హృది ధరాలం చ తం భిషక్ 

రివర్ణయేత్ ॥ హిక్కా- గమ్బోరజా యస్య శోణితం చాతిసార్యళతే | 

నై భేషజం దద్యాశ్శరన్నా తేేయశాసనమ్! ఆనాహశ్చాళి 

సారశ్చ యమేకౌ దుర్చలం నరమ్! వ్యాధితం విశతో రోగా దుర్చలం 

తన్య జీవితము ! ఆనాహ్నక్సెవ తృట్లూ చ యమేతౌ దుగ్పలం నరమ్! 
య ఈ) బప 

విశతో విజహ ల్యేనం పాాణా నాతిచిరాన్నర మ్! జ్వర! పౌర్యాహ్లికో 

యస్య శుష్క కానశ్చ దారుణ | జ్వరో యస్యావరా హే తు న్న 

కాసశ్చ దారుణ! | బలమాంనవిహినస్య యథాప్పేత_స్తడై వ సః [101 

el మాట్లాడునప్పుడు వకు స్థల ముయొక్ర. పెభాగమునందు అధక మెనబాధ 

కలుగుట్క భుజించినఆహారము వెంట నేవెడలిపోవుట, నిలచియున్నను జీర్ణ ముకావ్౦ 

డుట, బలముతీణించుట్క దప్పికఅధికముగకలుగుటు హృదయమునందు శూలకలు 

గుట ఈలక్ష ఇములు క్రలవావిని చికిత్సింపక విడిచిపెట్టవలయును. ఎవనికి గంఫీరజ 

హిక్క_ కలిగి రకాతిసారముకూడ కలుగునో అట్టివానికి చ వధమును ఆ లృేయశాస ట్ర్వ 

రి pt 



ఇంది9యస్థానము, ర్? 

నానుసారముగ నీయకూడ ద, వార్చిధిక లిగిన దుర్చులుడుగ నుండు ఏమనుజునికి ఆనావాము 

అతిసారము అనెడి వ్యాధులు కలునునో అట్టివానియొక్క_ జీవితము దుర్షభముగ 
నుండును, దుర్చులుడుగ నుండుమనుడానక ఆనాహమా కృష్ణ ఈరెండును కలిగినచో 

వానిని (పాణములు శీ ఫఘుము-గా పిడిచిసెట్టును. ఎవనికి పూ ర్యాన్షామునందు జ్వరము 

వచ్చుచు భయంకరమగుకుపష్కు కాసకలుగుచుండునో ఎవనికి అపరావ్హామునందుజ్యరము 

వచ్చుచు భ్రయంక రమగు శేప్మజకాస కలుగుముండునో అట్టివారికి బలవమాంసములు 

శీజించినచో వారు మరణీంచెదరు. 

మూ! యస్య మూత్రం పురీషం చ (గథితం సర్మపవర్త రే | 

నిరూపణ జఠరిణః శ్యననో న న జీనతి॥ శ్యయథుర్యన్య కుక్తిస్టో 

హా నపొదంప్నర్చతి | జ్ఞసంఘం | నస సంన్లేశ్య తేన రోగేణ హన్యతే! 

శ్యయథుర్యన స్ట వాదస్థ స్తథా UE చ వీణ్ణి కే | సదత శ్చాప్వు శే జ 
వై 

తం భివక్పరివర్ల ఇత్ | ఈూనహాన్త్న ళూనపాదం భూనగుహోదరం 
a 

నరమ్ ! హీనవర్ల బలాహారమాప థై ర్నో వపాదయేత్ |! జరోయువో 

బహు ప్లూనీలః పీత తంసలోప్ాా=తః 1 నతతం చ్యవ లే యస్య దూరా_త్రం 

పరివర్ణ యెత్ ॥! సా స్ఫృష్టరోమా సాన్ష)మ్మూత్రః ళూనః కానజ్వ రార్టితెః 

క్షీ ఇమాం. సో నదో దరా రాద్యర్ష్యో E వై జ్యేన జాన తా! త్రయః (వకు 

శీతా యన్య దోషాః కే. 2_ఖిలక్ష ఆః | కృశ స్య బలహానన్య 

నాస్తి తన చికిత్సత మ్ i జ్వరాతిసారా శోఫా నే శ్యయకథు ర్యా 

తయోః తయీ! దుర్చలన్య విశేపేణ నర స్యాధాయ జాయ లే! పాణ్ణు 

రళ్చ కృతోఒత్యర్థం తృవ్లయా౭_భిపరిస్టుతః | డమ్బరీ కుపితో చాసః 
వ/త్యాఖ్యయో విజానతా ॥ 9॥ 

ఆ॥ మాత ము చిక్క_ గ వెడలుట పురీ పముగడ్డలుకట్టి వడలుట వేడి తర్టటశ్వాస 

కలుగుట ఈలకుణములు ఉదరరోగికి కలిసినచో మరణము కలుగును, ఎవనికి శ్లోఫ 

కక్ష యందు ఏర్పడి వా _స్టములకును పాదములకను వ్యాపించునో వాడు జ్ఞుతులకుక స్ట 

మునుకలిగించి మరణమునుబొందును, పాదమాలయందునాపుకలిగి పిక్కు_అయందలి 

మాంసకండరమ. లుజారి పిక్కు_ లుకృశించియున్న వానిని వైద్యుడు చికిత్సింపక విడిచి 

పెట్టవలయును, హా_సములు పాదములు గువ్య్యూ( ప్రదేశము ఉదరము వీనియందు వాపు 

క లిసినట్టియు వర్ణము జ బలము ఆవోరము ఇని తగ్గి నట్టి యు మనుజునకు కు పధముఆ 

సీయకూడదు. వక స్థ్సలమునందు నే ష్మము అధ కముగజేం సీఅవర్షముగ గాని పచ్చగ 

గానిర కృవర్షముగ కాని ఎప్పుడును బయల వెడలు చుండినచో అట్టివానిని విడి చప 
వలయును, రోనుములుగగుర్పొడు చుట, మూ |త్రముచిక్క.గ వెడలుట, శోఫ్త్క కాస, 



వర్ప చరకనంహిత 

జ్వరమా, హూం సమునీ ణించుట ఈలకు ణములుకలమనుజునివిడి-చిెప పెట్టవలయు ను, కృశించి 

బలహీనముగ నున న్న వానికి వాతాడదిదోపములు మూడును (పకోపీంచి కోస్ట యునందు 

బాధను కలిగించుచున్నచో ఆట్టివానికి చికిత్స లేదు. దుర్చలుడుగ నుండుమనుజానికి 
శ్లోసక్రలిగి పిమ్మట జ్యరము అతిసారము కలిగినయెడల గాని జ్యర ము అతిసారము కలిగిన 

పిమ్మట శోఫక లిగినయెడల గాని అట్టిమనుజుడు మరణించును, పాలిపోవుట్క మిక్కిలి 

కృశించుట, ఆధిక మగుదప్పిక కలుగును, చేతరములువిగియుట, అధిక మగుడాచ్చా సము 

కలంగుట ఈలతు కావములు్యూ అ వాడు చికిత్సకు అనర్హుడు? నుండును, 

మూ! హాూనువునా NU హా _న్ఫృష్లా బలహా/సోఒతివూత యా; 

ప్రాణాళ్ళొరని వక్షీర్త నే య యన్య తం పరివర్ష యెత్ | తామ్యత్యాయ 

చృతే తే శర్మ న కించిదవి వినతి | శీ ణఅమాంనబలాహోరో ము నూపుర 

చిరాన్నరః || విరుద్ద ఇూనయోయ యన్య ఏరుద్ధ్ వకమా భృశమ్ | 

వర్గ_న్తే దారుణా రోగా? లీషం9ం శ్రీఘం న హాన్యశే 1 బలం విజ్ఞాన 
మారోగ్యం గ్రహణీ మాంసకోణితమ్ | వతాని యస్య కీయ శే 
శవం తపం స హన్యతే | వికారా యస్య వర్ల వర్ల సే (వకృతిః వరి 

పీయలే ! నహసా నహసా తన్య మృత్యు ర్హరతి 'సవితష్ 1241 
భీవా 

. ఆ|| ఆంకిళ్ళు విగియంట మెడనరములు బిగియుట దప్పిక బలమా మిక్కిలి తీణిం 

చుట (పైణములువకు శ సృలమునుపొందుట ఈలఅక్న్షణములుకల వానిని విడిచిస్పె ట్రవల 

యును, 'మోవామునాందుట అవయవములను విసరుట సుఖమును స్వల్పముగ గూడపొంద 

కుండుట మొంసమును బలమును ఆహారమును తీణించుట ఈలఅతణములు కలవాడు 

శీఘంముగమర ఇమాను జెందును, విరుద్ధ మ్సురై 'రెన కారణములు క లిగినట్టియు విరుద్ధములైన 

చికిక్సలుక లిగినట్టియు దారుణము.లై నట్రియు వ్యాధులు ఎవనికి వెంట నేవృద్ధిశొందునో 

వాడు కీ ఘమున'నే నమురణిం చును, బలము, విజ్ఞానము, ఆరోగ్యము, సంవాణీకల | 

యుక్క_క క్తి మొంసము, రక్తము ఇవి ఎవనికి వెంటే థీశ్రీంచునో వాడు వెంటనే 
మరణించును. ఎవనికి వ్యాధులు వహ ఆాత్తుగవృ ద్ధినొందుచు ఆరోగ్యము "వంటనే శీణిం 

చునో అట్టివానియొక్క_ జీవిక మును మృత్యువు "వంట నే హరించును, 

అధ్యాయ సం|గ హాము, 

మూ! ఇల్యేతాని శరీరాణి వ్యాధిమస్తి ని వివర్ణ యేజ్! న 

హ్యేషం ధీరాః వ వశ్యర్తి స్తి సిద్ధిం కాంచి దువ కమాత్ 1251 

ఇత్యగ్ని వేశకృతే త కే చరక వతి సంస్క తే ఇన్టి)యస్థానే 

కతమానిశ రీరీయ మిస్టి) యం నామ పీ యోా౭._ధ్యాయః | 



ఇర దియస్థాన ము, క్ ఫ్ 0 

ఆ|| పెన చెప్పబడినలతు ఇములుకల వ్యాధివంకమగ శరీరములను. చికిక్సంపక 
వీడిచిపెట్టవలయును. ఇట్టి శరీరములయందు చికిత్సను చేసినను స్వల్ప మెన సిద్ధినిహాడ 

పఫపొాందజాలరు, 

ఇవ్విధంబున 'తుపాదోప నామక్ష కృష్ణమూ ర్మిశా స్త్రీహృణీకం బైన చరక దీపిక 

యనెడి చరకసంహి తా వ్యా ఖ్యానము నంద కత మొనిళరి లేం (దియ మనెడు 

ప్యాభ్యాయము సమౌ ప్టము, 

ననన 

అగ్ని స్తప్తమాధ్యాయువంం, 
ణా యాల కా్తట్టోనస్తాయునుడాలాలాగా 

మూ! అథాతి వన్నరూపీయ మిస్ట్రియం వ్యాఖ్యాస్యామః 1!॥ 

అ పిమ్మట పన్నరూపేయేంది్యియమాను ఇెప్పబోవుచున్నా ము? 

మూ! ఇతి హూ స్టాహ ఛగవానా త్రయః 121, 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ లేయుడు చెప్పెను, 

వూ! దృష్ట్యా యన్య విజాసీయాత్సన్న రూపాం కొవూారి కమ్ |! 

(పకివ్భాయామయీమల్ల రై న్నమి చ్చేచ్చికిల్సితుమ్ 181 
ఆ|| పి తిచ్చాయారూపముగ నుండు కనుపాప ఎవనియొక్క సేత మాలయందు 

కన్సపింపకుండుసో అట్టి వానికి చికిత్సను చేయకూడదు. 

మూ! జో కక్న్నాయామాతసె శీశే నలిలాదర శ యూర కి 1 

అశైషు వికృతాయన్య ఛాయా సేత సదైవ నః ॥ ఛిన్నా భిన్నాఒ౬ఒ 

కులా ఛాయా హీనా 'వా౭_వ్యధికా౭_పి వా! నస్తా తస ద్విధా 

వున్నా విశిరా విక్భతా చ యా! వతాశ్చాన్యాశ్చ యాః కాల్చి త్స 

తిచాయా విగ రి తాః ! సరాగం ముమూర తాం జేయా నచేల్లత్య 
ఇ యా ఏ యె క్షు య 

నిమి_త్తజాః॥ నంస్థాచేన పొమాణేన వన్జేన వృభయా తథా! ఛాయా 

వివ_ర్హ లే యస్య స్యస్థో౭పి (వేత ఏవ ఈ 171 
అ॥ వెన్నెల ఎండ దీపపుకాంతి ఉదకము అద్దము వినియందు ఎవనియొక్ష్య 

అవయవసం బంధ మెననీడ వికృతిగకనుపిం చునో వానిని (పేతతులున్యిగ 'తెలీసికొ నవల 

యును, (పత్యేక కారణములు లేకం డగ చీ ఎవరియొక్క_ నీడ తెగినట్లుగ గాని (బద్హలె 

నట్టుగగాని వ్యాకల ముగ గాని ఆల్బమయుగ గాని అధికముగ గాని నష్ట్టమైనదిగ గాని సన్న 



860 చరకనంహొత, 

ముగగాని రెండుగ తెగిపోయినదానివ లె గాని శిరస్సు లేనిదిగ-గాని ఏీక్ళతే ముగ గానీ నిండి 

తమా లెనట్టి ఇతరవిధములుగగాని కనబడునో అట్టివారు మరణమును పొం'జెదరు, ఎవని 

యొక్క నీడఆకృతి చేత నుప రిమొాణము చేతను వర్ణము చేత్రను శాంతి చేతనుమార్పునాంది 

నదిగ నుండునో అట్టి వాడు స్వస్థుశంగ నున్నను వానిని కేం త్రతుల్యునిన "తేలిసీక్రాన్ల 

వలయును * 

మూ! నంస్థానమాకృతి క్రైయా సువమా ఏషమా చయా। 
జా 

మధ్యమల్చం మహచవ్చో_క్తం (వమాణం (తివిధం నృణామ్! పికి 

పిమాణసంస్థానా జలాదర్శాతపాదివు ! భాయా యా సా పికి 
చాయా ఇభాయా వర్షవ 7 భాశ యా HEH 

వో 
el సంస్థాన మనగా ఆకృతిఆని తెలిసీికొనవలయును. ఆది సమ మైదన్సీయు 

విపషమయమైనదనియు రెండువిధమాలుగ నుండును, నునుజాలయొక్క_ పంమొణము 

మధ్యమమని యు ఆఅల్వమనియు ఆధికమనియు మూడువిధములుగ నుండును. ఉడకము 

ఆద్దము ఎండ్ మొదలగు వానియందు _పమొణముతోడమ సంస్థానముతోడను తుల్య 

ముగ కనుపించు ఛాయ (పతిచ్చాయ యనబడును. ఛాయ వర్ష యును శాంతిని ఆశ 

రూం చియుండును, 

పంచభూత సంబంధమైన ఛాయానిరూవణ ము, 

మూ! ఖాదీనాం వళ్ళు వషూనాం కాయా వివిధలత్గాః | 

నాభసీ నిర లా నీలా నస్నేహో సృషఛేవ చ॥ మాతో శ్యావా౭రుణా 

యా తు వాయవీ సా హత్మవభా | విశుద్ధర ౩ త్యాగ్నేయీ దీప్తాభా 
ల “9 ద్ర 9 

దర పన[పియా॥! భుద్ధవై డూర్యవిమలాసున్ని స" చామ్మున ముతా! స్థిరా 

ల్ల ప శా స్నిగ్ధా ఘనా క్లక్షై శ్యామా శ్వెతాచ పార్థివ్ ! వాయపి గర్థికా 

తాసాం చతన్యః స్యుః సుభోదయా ! వాయప్ తు వినాశాయ 

. సశేశాయ మహాతలేఒపివా 1181 
అ ఆశాశము మొదలగు పంచభూతములయొక్క_ పవిధలతుణములతోకూడీన 

ఐదువిధములగుఖాయలం చెప్పబడుచున్నని, ఆశకాళ భూత సంజంధమగుఖాయ నిర్మలము 
(అ 

గను స్రీలముగను స్నేహయు క్తముగను కాంతితోతాడినదానివలెను నుండును. వాయు 

భూక సంబంధమగుభాయ రూక్నుముగను శ్యావవర్గముగ ను ఆరుణవర్శముగను "కాంతి 

లేనిదిగను ఉండును. అగ్ని భూత సంబంధమగుఖాయ కుద్ధమెనర _క్తవర్షముళ్రలదిగ ను 

_పకాళశించు చున్న కాంతికలదిగను చూచుటకఇం-పెనదిగను ఉండును, ఉదకభూకే 

సంబధమెనళఛాయనిర్మల మెన వైదూర్యమణితో సమాన మెనదిగను స్నిద్ధముగను ఊం 
డును. పృథి పీభూతే సంబంధ మైనా య స్టైర్యము మెస్ధ్ట్రముచిక్క_డ నము నును ప్రై దనము 



శ్ర) ఇందియస్టానము 861 

ఈలతృణములు కలదిగను నల్లగను తెల్లగను ఉండును, భూతసంబంధ మను ఈభఛాయ 

అలో వాయుభూ త సంబంధ మైన ఛాయగర్హి తమెనదిగను మిగిలిన నాలుగు భూ త ముల 

యొక్క ఇవాయలును శుభపదములుగను ఉండును. వాయుభూకత సంబంధమగు ఛాయ 

నాళ నమునుగాని ఆధికమగు కష్ట మునుగాని కలిగించును, 

(పభాఖేదములు, 

మూ! స్యా శ్రేజసి వభా నర్యా నాతు నర్తవిధా నృతా। 

రకా పీతా సితా సనా హాగితా వార్ణురా౬సితా | తాసాం యా 

స ఫీ జీ : అ ౦0 రై స్సురి కాసిన్యః స్నీగ్దాశ్చ విపులాశ్చ యాః ! తాః మఘభారూతములినా 

సంక్రీ పో శ్వా శుభోదయాః 1 151 స్ట 

ఆఅ! సమ _స్టమెనకాంతియు అగ్ని భూత సంబంధ మెనదిగ నుండును, అది_ ఎరుపు 

పసుఫు తెలుపు క్యావవర్షము ఆక్షపచ్చరంగు పాండువర్షము నలుఫు అని ఏడువిధ కూ 

లుగ ఉండును, ఆశకాంతులలాోో వికాసము స్ షగ్ధ్యాము విపులత్వము ఈలతణములతో 

కూడినవి కుభ పదములు నుండును, యాకు తము మాలిన్యము సంకోచము ఈలఅర్న్షుణ 

ములతో కూడినవి అశుభ! పదములుగ నుండును. 

మూ! వర్హమ్మాకామతి ఛాయా భాస్తు వర్ల పకాశినీ! ఆనన్నా 
లత్య కే భాతర ఫా? (వకృప్రా (వకాశ శే || నాళ్య్చాయూ న్నావభ॥ి 

కళ్ళిద్వి శేపాచ్చిహ్నయ స్తితు [నృణాం శుభాశుభోత్స తిం కాలే 

ఇాయయూాక్ (వపభా[శ్రయాో 1174 

అ॥ ఛాయ వర్షమును ఆకమించును, (ప్రభ వర్షమును (శ్ర కాశింప చేయును, 

'సమిపమునందున్న ఛాయ 'తెలియబడును, (పభ దూరమందున్నను (ప్రకాశించును. 

భాయ లేని వాడుగాని (పభ లేనివాడు గాని ఒళానొకడునునుందడు. (పభ నా[శయించు 

కొనియున్న ఛాయలు ' ఆయా కాలములయందు మనుజుఅయొుక్క_ కు భాకుభ ములను 

తెలియజేయు చుండును. 

మూ! కామలాఒక్ష రుఖం పూరం గణ్ణయోార్యు_కృమాం 

నతా॥ నంతానశ్చొన్ల గ్మాతం చ యస్య తం పరివర్ష యేల్ ! ఉన్రావ్య 

మూానః శయనాత్స మోహం యాతి యో నర |! ముహుక్ముహుర్న 

సప్తాహం న జీవతి వికళ్తని | సంసృసఫ్లా వ్యాధ యో యన్య వ్శతిలో 
లాన్ థి రు ఫ్రీ 9 

యూనులోవుగాః | వ్యావన్నా (గ పాణీ పాయో సోఒ౬ర్థమానం న 

జీవతి 1801 



ఆ|| శామలావ్యాధియందువ లె సే త్రయులు పచ్చగనుండుట, ముఖమున ౦డీ రషుం 

డుట, గండ ప'బేళములు మౌంసముతో ఉబ్బియుండుట, భయమును కలిగియుండుట, 
శరీరము వేడిగనుండుట ఈలడుణములతోకూడిన వానిని విడిచిసెట్టవలఅయును, ఏ మను 

జాడు శయనమునుండి లేవదీయబడున ప్పుడు తరువు మోహమునందుచు (పలాపయు క్త 

డుగ నుండునో అట్ల వాడు ఎడురోజులుకూడ జీవింపడు, _పతిలోమ స్వ భావము కలిగి 

నట్టియు అనులోమస్వ భావము కలీగినట్లియు వ్యాధులు కలిసి యుండి (గహాజ్యీకల వడ్డి 

యున్నచో అట్టి మనుజుడు పదునెదుదిన ములలో మరణ్సించును. 

మూ! ఉవరుద్ధన్య రోగేణ కర్షి తస్యాల్పమశ్నతః। బహుమూూ|శ్ర 
పురీషం స్యాద్యన్య తిం వరివర్ణ యేత్ ॥ దుష్చులో బహు భు యః 
(వాగ్భుక్రాదన్న మాతురః | అల్బమూత పురీషశ్చ యథా (చేత స్త 
థెవనః ॥ వర్థిష్టు గుణనంవన్న మన్నమళశ్నాతి యా నరః | శశ్యచ్చ 

బలవశ్లాభ్యాం పీయలతే న న జీవతి! (పూజకి వస్విసితి శిథిలం చాతి 
సార్య తే | బలహీనః పిపాస్నార్తః శుప్కా-స్యో న న జీవతి | (హాస్యం 
చ యః (వశ్వసితి వ్యావిద్ధం స్పన్ల తే చ యీ | మృత మేవ తమా కే 

"యో వ్యాచచవ్నే పునర్భసుః 1951 
అ రోగ గస్తుడుగ నుండుట, కృశించియురడుట, ఆహారమును స్వల్ప ముగ 

భుజించుట) మాత్ర ఫురీషము అధికముగ బయలు వెడలుట ఈలక్ను ఇములతోో కూడీన 
వానిని విడిచి పెట్టవల యును, దుర్చులుడుగ నుండుట, పూర్వ మునందు భుజించు ఆహా 

రముకం కు అధికముగ భుజించుట మూ(తే ఫురీపములు అల్బముగ బయలు వెడోలట 
ఈలర్నుణములంకల రోగి (పేక తుల్య డుగ నుండును, బృంవాణమును కలిగించుగుణము 

అతో కూడిన ఆహారమును భుజించుచున్నను ఏమనుజునియొక్క_ బలమును వగ్గమును 
ఎల్లప్పుడు క్వీణ్రించు చుండునో ఆట్టిమనుజుడు జీవింపడం. ఆధిక ముగ శబ్దమును చేయుట, 
శిథిలమగు శ్వాసకలుగుట్క ఆతిసారము కలుగుట, బలహీనతే కలుగుట, దప్పిక కలు 
గుట, నోరుఎండుట ఈలవణవములతో కూడిన వాడు జీవంపడు. శ్వాసమీణించుట్కపటి 
అమాగ కదలుట ఈలతు ఇములు కలవాడు మృతతుల్యుడని అ తేయుడు చెప్పెను, 

మూ! ఊర్ణ(ం చ యి (ప్రశ సిత శేమ్మణా చాభిభాయ శే | 
హీనవర్ల బలాహోరో యో నరో న.న జీవతి! జా నయనేయనస్య 

మన్య చానతేక మనే! బలహీన? ఫీపొసా రః శుప్కూ-_స్యో నన జీవతి॥ 

యస్య గ క్లావువచితే” జర కాసా చో దారుణ" | శూలీ (వ ద్వెష్టి 

చావ్యన్నం తన్మిన్ కర్ష న సిధ్యతి || వ్యానృత్త మూార్ల జవ్యోస్యో 

(భువ యన్య చ విచ్యు లే [ కళ్ళు. శ్వాచితా జిహ్వా యథా (పతే స 

చైవ ని ॥ శేఫళ్చాత్యర్థ ముక్సి క్షం సినృతౌ వృవణొా భృశమ్ | 



ఇం దియస్థానము ఫెర్కి 

అత్మత్చై వ వి వ్వ ర్యానో నికృత్యా (గాత లతుణమ్ |! నిచితం యస్య మాం 

నం వ్ తే ~ _ ఒర ను న్యా _త్త్వగ న్ధ్వపిచ దృశ్య [ టీణస్యానశ్నత స్తన మానమాయుః 

వరం భవేత్ Bn 

అ॥ ఊర ర్భ పశ్వా సకలుగుట్క నే ష్మృము నిండియుండుట్క వర్షము బలము ఆహారము 
ఇవి కీతించుటి ఈలతు ఇములుకల మనుజుడు జీవింపడు. ఊర ర దృష్టి కలుగుట్క మెడ 

నరములు వంగి కదులుచుండుట, బలము &ీణించుట, దప్పిక కలుధట, నోరు ఎండుట 
ఈలక్న్షణమాలుకల వాడు జీవింపడు, గండ స్థల ములు ఉబ్బుట, భయంకరము లీనజ్విరము 

శాస ఇవీ కలుసుట, కశూలకలుగుట, అన్న ద్వేషము కలుగుట ఈలముణ ములు కలవా? క 

చికిత్స యాపయోగింపదు ,శీరస్సు నాలుక్ష ముఖము ఇవి వంక్రరతిరుగుట్క కనుబొమలు 

జారిపోవుట, నాలుక ముల్లు బారుట ఈల క్ట ణములుకలిగిన మనుజుడు (రతుల్యుడుగ 

నుండును, మేము లోనికిముడు చుక ని పోవుట, వృషణము లధికముగజారుట, కేక 

మే[ఢము జూరియుండి వృషణములు లోనికి ముశుచుకొనిపోనుట ఈలక్షుణయులు కల 

మనుజాశు _పేశ్రతుల్యుడుగ నుండును. ఆహారము లేనట్టి యు కీణించి యువ్నట్లియు 
మనుజునికి మాం సము శీణ్లించి చర్మమును అస్థులును మౌ త్రము కనుపించుచువ్న చో 

అట్టి శాడు ఒక మొౌసముకం౦ కు జీవింపడు. 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

మూ! ఇదం లజ్జ మరిస్టాఖ్య మనేక మభిజజ్ఞి వాన్ | ఆయుర్వేద 

ఏది త్యాఖ్యాం లభ తే కుశలో జనః |82॥ 

ఇత్యగ్ని వేళకృ ల త_న్త్రే చరక్మవతి నంస్కృ తే ఇన్ట్రియస్థానే 
వన్నరూపీయ మిస్ట్ /యం నామ స మో౭ఒధ్యాయః || 

ul అరిష్టము లను పేరుకల అవేకవిధముఅగు ఈపెలతీ ణములను ఎవడు "తెలిసీ 

కొనునో నేర్చరియగు అట్టి వైద్యుడు ఆయు న్వేదమును తెలిసినవాడు? చెప్పబడును. 

ఇవ్విధంబున, శీ/'పాదోపనామక కృష్ణమూర్తి రి శాస్త్రీ (పణీతం-బెన చరకదీపిక 

యనెడి చరకసంహీ తా వ్యాఖ్యానమునందు పన్నరూపీ పేయే౦(దియ మనెడు 

ష వూ ధ్యా యు వం, 

అజా సాయన 

- రీ ల హూ అభాతో 2._వాక్స్ళీరనయ మిస్టి)యం వ్యాఖ్యా స్యామః | 111 

అ] పిమ్మ ట "అవాళ్ళిర సీరయేం_దియమును ఇప్ప బోవుచున్నాము, 
ఆ జో 



వ్ గ్ర చరకనంహిత 

మూూ॥ ఇతి హ స్మాహ భగవానా కేయః 19|| 
ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయడు చెెప్పిను, 

మూ! అవాక్సిరా వా జివో వౌ యన్య వా వినరా భవేత్ | 
షి అ అ క సకం ఆ జనో రూవ్యవతిచ్భాయా నె నమిచ్చేచ్చికిత్సితుమ్! జటీభాతానివమోంతి 

దృషిశ్బావి నిగృహ్య తే | యస్య జన్తోర్న తం ధీరోభేమ జేనోవ పాద 
67 

యేత్ ॥ యన్య శూనాని వర్ర్తాన్దని న నమాయా న్తి శువ్యుతః ! చక్షు 

షీ చోవదహ్యేలే యథా (పేత_న్తణెన నః ॥ (భువోర్యా యది వా 
వ్ర జ్య య మూర్ధ్ని సమనావ ర్తకాన్ బహూన్ |! అపూ ర్యానకృ తాన్ వ్య క్రాన్ 

దృష్ట్వా మరణమాది శేత్ | (త్యహమే తేన జీవ_న్తి లక్షుణే నాతురా 
8] అరోగాణాం వున సేం; ౨వ ఎత ॥7| నరాః |! అరొగాణాం ఫున స్వాషకెక్టే డా త్రం వరముచ్య తే 7 

ఆ॥| ఎవనియొక్క_ (_పతివింబము తేల; కించుగగాని వంక రగ గాని శిరస్సు లేనిదిగ 

గాని కనుపీంచునో అట్టి వానికి చికిత్స చేయకూడదు. కను రెప్పలు జడలుకట్టుట్క దృష్టి 

అడ్డగింపబడుట ఈలతణములుక్రల మనుజానికి కు పషభము నీయకూడదు. కను రెప్పలు 

శెండును ఉబ్బియుండి కలియనండుట, ళరీరముకశించుట, నేత్రములు తాపయుక్ష 
ముగ నుండుట ఈలకుణములు కలవాడు (_పేరతుల్యుడుగ నుండును. ఆడివరళో లేన 

టియు చేయబడనటియు ;స్పహ్షములెనటియు అనేకవిధములెనటియు పాపటలును 
౬ ౬ ఖీ వో, ఉ_ € దా ౬ 

సుళ్ళును ఎవనియొక్క_ కనుబొమ్మ లయందును శిరస్సునందును ఏర్పడునో ఆటీ వాడు 
. ఢి రే 

రోగిగ నున్నచో మూడుదినములపను ఆరోగ్యవంతుడు నున్నచో ఆరదినములకును 
మరణమును పొందును, 

వమూ॥ అయస్యో త్పాటితాన్ శీశఛాన యో నరో నావ బుధ్య 

తె! అనాతురో వారోగీ వా వృడ్నాత్రం నాతివ_ర్హశే | యస్య కేశా 

నిర భ్య్ష్ " దృశ్య స్తజ-భ్య కృనంని భః || ఉవరుబ్భాయువం క్ తం 

ధీరః వరివర్ణ యేత్ |] గాయతో నాసి కావంళే ః వృథుత్వం యన్య 

గచ్చతి | అళభూనః శూనసంకాశ ః (వ త్యాఖ్యయః న జూన ల”! అత్యర్థ 

వివృతా యస్య యస్య చాత్యర్థ నంవృతా | జిహ్మో వా వరిశుప్కూ- 

వా నాసికా న న జీవతి ! ముఖం శబ్ద్బశవావోఫ్రా శుక్ల జ్యా వాతి 

లోహితౌ | వికృత యస్య వా సీతా న న రోగాద్విముచ్య లే 112 

అ॥ తల 'వెంటుకలను బలాత్కారముగ నూడ బెరికినను ఎవడు "తెలిసీకొనలేడో 

అట్టివాడు ఆరోగ్య వంతు _డైనను రోగియెనను ఆరుదినములకంకు అధిక కాలము (బతు 

కడు, ఎవనియొక్క_ వెంటుకలు ఆఅభ్యంగము లేవండ్ గనే అభ్యంగ ము వేయబడి 

నట్టుఉండునో ఆట్టివానిని ఆయువుతీణించినవానినిగ తెలిసికొని విడిచిపెట్టవల యును, 



ఇం|దియస్థానము ర్థిర5 

కృశించియుండు ఎవనియొక్క_ ముక్క_దూల ము సెద్దదై, వాప్రునొందకువ్నను వాపు 

నొండినట్లుండు నో వాడు చికిత్సం పబడుటకు అనర్హుడు గనుండును, ఎవని యొక 

ముక్కు మిక్కి_లి తేరుచుకిెని కాని మిక్కి_లిమానీకిొని కాని వంకరగగాని ఎండిపోయి 

కని యుండునో చాడు జీవింపడు, ఎవనియొక్త్స ముఖమును వెవ్టలును పెవవులును 

తెల్లగాాని శ్యా వర్ల ముక లవిగ గాని మిక్కిలి ఎజ్జగ-ాని విక్పతములుగ గాని నీఅవర్ల్శము 

కలవిగ గాని ఉండునో వాడు రోగముచే విడిచి పెట్టటడడు. 

మూ! అస్థి శతా ద్విజా యస్యా పుష్చీతాః వజ్క-సంవ్భ 

శాః! వికృత్వా న న రోగం తం విహాయారోగ్యమక్ను ల! _స్తఖ్ఞా 

నిశ్చేతనా గుర్వీ కర్టకోపచితా భృశ మ్! శ్యావా శుప్మూ_౭_భ వా 

భూనా (వేతజిహ్యే వినర్పిణీ! దీర ముచ్చ్వన్య యా హాస్యం నరో 
ణి 

విఃశంన మృతి! ఉవ పష ౩ వరివరయెత్ | గు కన్య తా ఫి ఉవరుద్దాయుపం జ్జ త్వాతం దీర వంవ్వ 

హస్తా పాదా చ మన్యే చ తాలు చై వాతిశీతలమ్ ! భవత్యాయుః 

తయ కూర మథ వాతిభ వేన్గ దు | ఘృభ్టయ క్టూనునా జాను పాదా 

వుద్యమ్య పాతయన్ | యో౭౬పాన్యతి ముహుర (క్ర మాతురో న స 

చ న కి నె ప నాం న జీవతి! దన్రశ్చిన్ష న్న్న ఖాగా ణి నఖై శ్సిన్టకిరోరుహోన్ | కాస 

భూమిం విలిఖన్న రోగాత్పరిముచ్య లె! దన్హాన్ ఖాదతి యో జ్యాగద 
సామ్నా విరువన్ హాసన్ | విజానాతి నవేద్దుఃఖం న న రోగాద్వి 

ముచ్య లే || ముహుర్ష్హనన్నుహు? వ్యేడజ్భుయ్యాం పాదేన హస్పె 

యః |! ఉహ శిదాాణి విమృశన్నాతుతో న న జీవతి 1201 

అ॥ ఎవనియొక్క_ దంతములు విక్భతిచే ఎముకలవ లె తెల్లగను పుప్పితీములుగను 

చితోకూడినవిగను నుండునో అట్టివాడు రోగ మునువిడ చి ఆరోగ్యమును పొందడు. 

"మొద్దుబారుట చైతన్యము లేపండుట బరువుగ నుండుట ముళ్ళు బారియుండుట శ్యావ 

వర్షముక లదిగనుండుట శుషి్క 0౦-చిశాని లావుబారికాని యుండుట జారియుండుట 

యీలక్షృణములంగల జివ్యా (పేక్ జివ్యా యనబడును. ఎవడు దీర్ణమగు “ఉచ్చ్వాస 

మును పీల్చి వా9స్వమగు నిశ్శ్వాసమును వదలుచు చూవామునొందునో అట్టివాని; 

ఆయువుశీ ణ్లించీన వానినిగ "తెలిసికొని విడిచిపెట్టవలయును, ఎవనియొక్క_ హాస్ట్రము 

లును పాదములును "మెడనరములును తాలువులును మిక్కి_లిశీతలములుగ నె మిక్కి ల 

కఠినమాలుగ గాని మిక్కి లిమృదువులుగ గాని అగునో అట్టి వానియొక్క_ ఆయువు 

షేణించినదని "తెరినీకొ సవలయును* ఎవడు మోకాలితో తనయొక్క రెండవమోకా 

ల్సి కొట్టుకొనుచు పాదములను ఎి (కిందపడ వేయుచు ముఖమునిటునటు మాటి 

మాటికి తొప్పుకొను చుండునో అట్టిరోని జీవింపడు, దంతములచే గోళ ను కొరుకు 

కొనుట గోళ్ళ చే వెం టుక్రలను (త్రుంపుకొనుట, కర్యతో భూమిని గీయుచుండుట, 



866 చరకనంహిత 

ఈఅక్నణములుగలవాడు రోగముల చే వికిచిపెట్టబడడు. ఎవడు జార దవస్థయంే 
దంతేములను కొొరుకుకొనుచు అకారణముగ ఏడ్చుచు నవ్వుచునుండునో దుఃఖమును 
తెలినికొనజాలడో అట్టివాడు శోగమువే విడిచిపెట్టుడడు. మాటిమాటికినవ్యుట, 
మౌటిమాటికిఅరచుట, శయ్యను పాదములతో తన్నుట, నాసీక మొదలగరంధ రన 
అను గట్టిగ నులుముకొ నుట ఈలక్న్షణములుగలఅరోగి జీవింపడు. 

మూ! యొర్విన్సతి పురా భ్యావైః నమ్మేతేః వరమాం రతిమ్ | 

తే రేవారమమాణన్య గ్రాస్నోర రణమాది శెత్ ॥ న విభ ్రి శిరో 

(గనం న పృష్థం భర మాత్శన 8 న హానూ పజ్ఞమా- న్యస్థమాతురన్య 

ముమూన్షతః॥ సహసా జ్యరనంతాప _సృష్టా మూర్భా బలతుయః | 
విశేమణాచ నంధీనాం ముమూరో రువజాయ తే॥ గోన్లే నదనాద్యన్య 

స్వేదఃవ్రచ్యవ లె భృశమ్ 1 లేవిజ్వరోవత వ్రన్య దుర్లభం తన్య జీవి 
తపు! నోవైతి కళ్టుమాహోరో జిహ్యో కగాముమై తి చ | ఆయుష్య న్తం 

గ లే జనోర్చలం చ వరిహీయళలే ! శిరో విక్షివే కృచ్యాన్నుఖ్బ 
యిక (వపాణికొ | లలాట వనృత స్వేదో ముమూక్టుళ్ళ్యుత 

బన్టనః | 26| 

ఆ॥ ఏ భావముల చే పూర్వమునందు పరమ (ప్రీతిని పొంచనో అఆభావములచేత నే 

(ప్రతిని పొందనట్రియు మేణించుచున్నట్టియు మనుజునన మరణమును చెప్పవలయును. 
చచ్చుటక నీద్ధముగ నున్న రోగి శిరస్సును మెడను నడుమును అంకిళ్ళ నోటియందలి 

ఆహార పుముద్దను నిలుపజాలడు. చావనీద్ధముగ నున్న వాని కి వా ఠాత్తుగ జ్వర సంతా 

పము దప్పిక మూర బలత్స యము సంధులువీడినట్టుండుట ఈలఅవతణములు కలుగును. 

(ప లేపజ్వరము3 లిగిన ఏరోగికి [పాతఃకాలమునందు ముఖమునుండి అధికమగు చెమట 

1సవించునో వానియొక్క_జీవిత ము దుర్గభముగనుండును. ఆహారము కంథమును పొంద 

కుండుట, నాలుక కంఠములోనికి ఈడ్న్సుకొనిపోవుట, బఅము కీ జింయట ఈలశీణ 

ములుకల వానిని ఆయుప్యుముయొక్క_ ఆంతే మునుపొందిన వాని నిగ తెలివీికొ నవలయు చ. 

శిరస్సును అతిక స్త్రమగ కదల్బుట, ముం జేతులను కదల్పకండుట, లలాట పదేశము 

నుండి చెమట (సవించుచుండుట సంధిబంధనములు విడిపోయిన ట్లుండుట ఈలక్షీణ 
ములుకలవాడు మరణమును పొందును. 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

_ మూ! ఇమాని లిజ్షాని నరేషు బుద్ధి మాన్విఖావ యే తావహిత 

ముహర్ముహుః |! తణేన భూత్వా హ్యువయాన్తి కాని చిన్న చాఫలం 
లీజు మిహో స్టి కించన ॥2"॥ 



ఇంది(యస్థానము, లర? 

ిత్యగ్ని వెళగృ ర త్త చరక వతినంస్కృృ లే ఇస్ట్ర/యస్టానే 
a గ గ అరు ణి అవాక్ళిర సియ మిస్ట్ /యం నొమాష్ట మో౭౬_ధ్యాయ! | 

అ| పెన చెప్పబడిన ఈలక్షణములలో కొన్ని తృణకాలములో నే పుట్లి రోగిని 

ఫొందుచుండును. వీనిలో ఫలము తేని అతుఅణము ఒకటీయును లేదు, కావున బుదిమం 

డగు వెద్యుడు ఈలఅతుణముఅను అ్మపముత్తు డె మాటిమాటికి తెలినికొ నవల యును. 

ఇవ్విధంబున్క 'శీ/;'పొదోపనామక కృష్ణమూ ర్హిశా స్త్రీ పతే ణీంబేన చరక్షదీపీక యనెడి 

చరక ఛంహీ తౌ వ్యాఖ్యానమునందు అవాక్ళర సీయేంగియ మనెడు 

అష్ట్రమౌ ధ్యాయము సమౌ ప్పయు. 

నలపరా 

నవ మాధ్యాయమ, 

మూ! అథధాతోయనుశొాంవని | “రి య నుః మరా! అభాలోోయస్యశ్యానని_త్తీయమిద్ది య ౦వ్యాఖ్యా స్యామ॥। 
అ॥ పిమ్మట యస్య శ్యావని త్తీయేం[దియమును చప్ప బోవుచున్నాము. 

మూ! ఇతి హూ స్మాహ భగచాన్శాలేయి 12॥ 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు వప్పెను* 

మూ! యన్య శ్వా వే పరిధ్వన్నే వారితే చాపిదర్శనే! ఆవన్నో 
చొధిర సాయ జేయ సస్య విజానతా 18॥ 

ఫ్ర = సా 
అఆ! ఎవని యొక న్మేక్రములు శ్యావవర్ల ముక లవిగను బయటికిజారినవిను ఆక 

పచ్చనిరంగు కలవిళను నుండుసో వాడు వురణము నొందును, 

మూ! నిన్సంజ్ఞ' వరిశుష్కొ-న్యః సంవిద్ధా ప్యాధిభిశ్చ యః | 

ఉపరుస్దాయువం జ్ఞుత్యో తం ధీర వరివర్జ యేత్ 1 పహారితాశ్చ సిరా 

యన్న రోమకూపొశ్చ సంవృతాః | సోజమ్హాఖిలాపీ. పురువః పీతా 

న్గరణమశ్ను తే! శరీరాన్తాశ్చ కోభ_ఛేశరీరం చోవశువ్యుతి! బలం చ 
శీీయలే యస్య రాజయమ్మాహిన స్టితమ్॥ అంసాభితాపోహిక్కా-చ 

ఛర్చనం కోణితన్య చ 1 ఆనాహుః పార్ళ్యశళూలం చ భవత్యన్యాయ 
శ్రొపి ణల వాత ప్యాధిర వస్నాగీ కక్కే శోఖీ తథోదరీ 1 గుల్ఫీచ మధు 
మేహీ చ రాజయశథీ, + చయో నరః అచికొత్స్యాభన శేతే బలమాం' 
నత్షయే సతి | అన్యేష్వవి వికాశేషు 'తాన్ఫివ కృరివర్ణయేత్ ॥ విరేచన 



ల63 చరకనంహీతో, 

హృతానాహో యనృష్తానుగతో నరః! వికిక్షః పునరాధ్యాతి 
యథా మే9తన్తశ్రెవ ని! వేయం పొతుం న శక్నోతి కళ్టున్య చ 

ముఖన్య చ! ఉర నశ్చ విశువ్క_ కాదో నరో న న జీవతి! సర స్య 

దుర్చలీభావం హోనిం చ బలవర్లయో? రోగావృద్ధిమయు ఇ్యా చ 

దృష్టా మరణమాదిజేత్ | ఊర్ధ్వ్యశ్యాకం గతోష్మూ ఆం చూోలోవ 

హతెవజ్ఞ ణమ! శర్శ చానథిగ చ్చ స్త స్తం బుద్ధిమాన్. పరినర్ష యేల్ 1 ఆ అప 

స్వర ౧ భాషపమాణం (బెం్త కుం మరణమార్మున' | రో) కొరం చాన్య 

శబ్దన్య దదూరత! వరివర్ణయెత్ 1141 

ఆ॥ స్మృతికప్పుట నోరువండుట వ్యాధులతోహాడియుండుట ఈల క్షణమా 
అతోకాడిన వానిని విడిచీపెట్టవలఅయును. ఎవనికి నీరలు పచ్చగ నుండునో రోమకూప 

ములు కప్పబడియాుండుసో ఫుల్ల నిపదార్థ ములయందు ఇచ్చయుండునో వాడుపి కేతు 

వలన మరణమునొందును, ఎవని యొక (_ [శరీరావయవమాలు శోభాయు క్ట కములు 

నుండుసో శరీరము కుషి గ-ంచియుండునో బఅము శ్నీణ్ంచునో వానిని రాజయక్షు 

చంపును. భుజశిరన్ఫులయరదు తో పము ఎక్కిళ్ళు ర క్రవమనము ఆనావాము పార 

సూల ఈఅతు ణఇములుకల పాండుతోగికి మరణము కలుగును. వాత వ్యాధి అపస్యారము 

వస్థ వ్యాధి నో ఊదర వ్యాధి గుల్మమా మధుమేహము రాజయమ్మ్ .ఈ వ్యాధులు కల 

వారు సేణించిన బలమొం సములుక అ వోయగనున్న చో చికిత్సొంపతగ ని వోరున నుందురు, 

ఇట్టి ఇకర వ్యాధులుం ల వారినికూడ బలమొంసములు తీణించియున్న చో విడిచిపెట్టవల 

యును, విరేచనముల శోహరింప జేయబడిన ఆనావాయుకల ఎవడు దప్పికనోంది మరల 

ఆనావాముక అ వాడణనో చాడు _పేఠ తుల్య డు నుండు, కంఠమును ముఖమును 

వతస్థ వైలిమును ఎండుటవలన ఎవడు (_తోగతగినవానిని (తౌగుటకు ఆ సమర్థుడుగ 

నుందునో వాడు జీవింపడు, స్వరము దుర్చలముగనుండుట బలమును వర్ల మును &్వీణిం 

చుట ఆయు _కృమార్షముచే రోగము వృద్ధినొందుట ఈలతు ఆఅములంకల వోడు నురణము 

నొందును. ఊక ననన శరీరము చల్ల బడుట గజ్జలయందు ళూల ఎట్టి ఉపచార ముఅచే 

చెనను సుఖ మనోందకుండుట ఈలమణములం కలవానిని విడిచి"పెట్టవల యును, చని 

పోవుచున్నాను అని ఆపస్యరముగమౌట్లాడుట ధ్వని లేవండగ కీ వినబడంట ఈలకుణ 

ములు కలవానిని దూరముగ విడి-చిపెట్టవలయును, 

మూ! యం నరం నపాసా రోగో దుర్చలం వరిముళ్ళుతి | నంశే 

య్యప్రా్తమా తే) యో జీవితం తన్య మన్య లే ॥ అథ చేత్ జ్ఞాతేయ్త 
స్య యాచెరన్ (వణిపాతేత | 1 ర సేనాద్యా దితి బఠా/యరా నాన 



47) ఇం్టదియజ్ఞానము, 859 

దద్యాద్వికోధనమ్ ॥ మాసేన శేన్న దృశ్వేత ఏశేవ _న్తన్వ శోభనః | 
రనై శ్చాన్యర్బహువిశై దుర్గ భం తన్య జీవితమ్ ॥ 17॥ 

ఆ॥ దుగ్చలుండగు ఏరోగిని రోగము [హశాతుగ పీడిచెపటునో వాడు జీవిం 
చనా జీవింపడా యని ఆ లేయుడు తఅచుభు న్నాడు, అట్టిరోగయొక్క జాతులు 

నమస్మ_రించి బతిమౌలినచో వానికి మౌొంస్తకసము సీయవల యునని చెప్పకల యును. 

భోధ నోపషధముల నీయకూడదు, వానికి అేక్షవిధములెన మాంసరసముల చేఒక మాస 
ములో శుభప్రదమైన విశేషము కనుబడ నియెడల వానియొక్క జీవితము దుర్గ్లభముగ 
నుండును, రా 

యస్య త స్వాయుప, (పా వమన మాహుక గ్రనిమీణః || నిస్గర్యూ స్ర్తి 

యస్య దృశ్య సే వర్ణా బహువిధాః వృథక్ ! తచ్చ సీదత్యవః పోవ్య 

నస జీవితుమ్ముర్హ తీ 1 _9॥ 

అ॥ ఎవనియొక్క_ ఉఊమ్మియు ఫురీషము శేతస్సును నీటియందు మునుగునో 
వానియొక్క_ ఆయువు సమౌ ప్రమునొందినదని శెలిసీకొసవలయును, ఎవనియొక... 

ఉమ్మి అ ేకవర్షముల్యు అదిగనుండీ నీటియందు ముసుగుశో వాడు జీవింపడు. 

మూ పిత్త మూషప్మానుగం యస్య EN (వావ్య విమూర్శ్భతి! 

న రోగః శజ్ధకో నామ్నా తైర్నాకాద్దగ్తి జీవితమ్ | ఒఫెనం రుధిరం 

యస్య ముహు రాన్యాత్సముచ్య కే | శళూలైశ్చ తుద్యతే కుక్షిః 
'వత్యాఖ్యేయ, న తాదృశ్మ 1 బలమాంన తయ స్తీవో) రోగవృద్ధి 

రరోచక + | యస్యాతుర న్య లత్య శే త్రీన్ వమాన్న నజీవతి 1221 
ఆ॥ పి త్రము ఊప్మతోకూడినైై శం ఖ్మప'చేశముఅనుపొంది బాధను కలిగించిన 

చో శంఖకవమునెడు ఆవ్యాధి మూడురోజులఅలో నురణ్యామును కలిగించును. ఎవని 

యొక్క నోటినుండి నురుగుతోకూడిన శ కము తరుచు బయలువెడలుచుండునో పక్షి 
(పడేళము ళూలతోకూడుకొనియుండునో వానిని విడి-చిపెట్టవలయూును. బలమౌొంస 

ములున్న ణీంచుట తీ మైనరోగవృద్ధి ఆఅరో-చకవమా ఈఅతృణములు ఏరోగికి కలుగునో 

వాడు మూడుపత ములలో మరణమునొందును, 

అధ్యాయనం హాము. 

మూ! విజ్ఞానాని మనుష్యాణాం మర శే ప్రత్యువస్థి లె; భవే 

"త్రాని సంవ శ్యే దన్యా న్వేవంవిభాని చ తాని సర్వాణి లత్ఫు నే న 

శు సర్వాణి మానవమ్ 1 విశ్నన్తి వినశిమ్య_న్హం తిస్టాద్కోధ్యాని 
సర్యశః | 2 త్వ|| 



పే 0 చరకనంహీత్ీ 

తంగ, జీశకు తే త నేం చరకవతి సంస్కృతే ఇస్షో 

యన్య శ్యావనిమి_్రయమిస్ట/యం నామ నవ మోాఒధ్యాయః | 

el మశుష్యులక మరణమాకలుగబోవునపుడు ఇదివరలో చెప్పబడిన. అక్షణ 

ములు కలుగును, మరీయు ఇట్టి ఇత రలకుణములుకూడ తెలిసికో నవలయును. చొవబోవు 

మనుజునక ఆదివరలాే వేప్ప బడిన అక ఇములు అన్ని యూ కలుగక పోవచ్చును. ఆరు 

వలన అన్నిటిని -తెలికికొనవలయును. 

ఇవ్విధం బున, శ్రీపాదోపనావక కృష్ట మా ర్తికా న్స (పణీతం_బైవ చరళదీపిక 

ుసేడి చరక సంహితా వ్యాఖ్యానము నందు యస్య శ్యావమిని శ్రీయేంద్రియమ నె
డు 

నవమౌ ధ్యాయము సమౌ ప్టము, 

దశమా ధా్యాయ వము, 

మూ! అథాతీ సద్యోమరణేయ మస్తీ! యం వ్యాఖ్యాస్యామః 1 | 

అ॥ జీమ్మట సదో్యోమర ణీయే:(ద్రియమాను ఇప్పబోవుచున్నా మా, 

మూ! ఇతి జా స్సాహా భగ'వానా! తేయః HDi 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆకేయడు చెప్పును, 

మరా!! సద్య  స్పివికుత? (పాణాన్ లతుణాని వ్యృథక స్ట్రథ్క్ | 

అగ్ని వేశ | (పవత్య్యూమి సంస్ఫృక్టో యొర్న జీవతి ॥£॥ 

అ॥ ఏలతుణములతోకూడుకో ని అపుడే (పాణముల 
నువిడంవ లేక జాభవొందు 

చుండునో అట్టిలతే ఇముల సో -జీరుజేరుగ చెప్పుచున్నాము, 

మూ! వాతాష్టులా సుసంవ్భ త్ర కహ స్ట్ దారుకా పాది | 

తృష్ణయా౭-భివంతస్య సద్యో ముస్లాతి జీవితవ్ం | విజ్జి శే శిథిలకృత్య 

జిహ్నీక త్య చ నోసికామ్ |! పాయుః శరీశే విచరన్ సద్యో ముష్టాతి 

జీవితము! భు)వో యస్య చ్యులే స్థానాద న్తర్హాహాశ్చ, దారుణః | తస్య 

హిక్కాకరో రోగి నద్యో ముహాళి జీవితమ్! తీణకోణితమాంనన్య 

వాయురూర్ల(గతిశ్సరన్ 1 ఉళే మన్నే న న స ముప్రాలి 
ర గ్ న్ 1 ఉశే మన్యే సమాయస్య సద్యో స్రీ 

జీవితమ్ 171 

అ॥ ఎవనికి గుండనియాకృ్ళతికలీగ భయంకరముగనున్న వాతోస్టీల యనెడి 

ఉ్యాధి హృదయమునందుజనించి దప్పికకలుధునో వాడు వంటనే మరణమునొందును* 



ఇందియస్థాన ము త్ 1 

పీక్క_అను శిథిలముగ చేయుచు ముక్కును వంకరగ జేయుచు శరీరమునందుసం-చరించు 
వాతము |(పొణమును వెంటనే వారించును. కనుబొమ్మలు స్వస్థానమునుండిజారుట, 

చారుణమెన అంత స్తాపము ఎక్కిళ్లు ఈలతణములుగల వాడు "ఇంటే మరణము 

నొందును. రక్ష్క్షమును మొంసమును క్షీణించిన వారికి వాతము ఊఈర్థ్యగతినొంది కండు 

మెడకొందలను ఆక కర్ణి ంచినచో (పొణమును వెంట సే హరింప జేయును, 

మూకీ! అ న్రశేణ గుదం గచ్చన్నాభిం చ సహాసా౭_నిలః | 

కృళన్య వజ్ఞ వజ ణా గృహ్హూన్ సద్యో ముస్లూతి జీవితమ్ ॥ వితత్య వర్శుకా 

(గాణ గృహీతో రర శ్చ మూరుతః ॥ స్రిమికస్యాయశావన్య సదో్వోము 

సాతి జీవితమ్ | హృదయం చ గుదం చోళ గ్భృహాత్యా మారుతో 

బలీ! దుర్చలన్య విశేపేణ సద్యో ముషాతి జీవితమ్! పజ్జ్ఞ ణం చ గుదం 
చోశే గృహా మారుణో బలీ | శ్యానంనంజనయక్షాన్నా ౪ సద్యో 

ముష్టాతి _ జీవితమ్! నాభిం మూత్రం వ_స్తిశీర్ణం పురీనం ఇాకి 

మారుతః | విబధ్య జనయబజూూ లం సద్యో ముస్లాలి జీవితమ్ ॥ 

ఛిద్యేలె వబ్ద వజ ౪" యన్య వాతళూలె 8 నమ సతః భిన్నం వురీమం 

తృ చ సద్యః (పాణొక్ష ష్లాహాతి నః గా. 

అ॥ తీణించినవానికి వాతము గుదమునక్రు నాఖికిని మధ్య భాగ మునందు సంచ 
రించుచు గజ్జలను పొండినచో మరణమును కలిగించును. _్రబ్ధుడుగ ను ప్పపాటులేని 

వాడుగను నున్న మనుజాునకు వాలేము పరు శాస్థలయొక ్క.. అగ భాగ ములయందు 

వ్యాపించి వక్నఃస్థలమును పీడించినచో వెంటే మరణమును కలిగించును, మిక్కిలి 

దుర్చలుడుగను న్న వానికి పటిస్టమెన వాతము వాదయమున గుద ప్రదేశమును పొంది 

నచో వెంటనే మరణమును కలిగించును. బలిష్ట్రమెన వాతము హృదయమును, గుద 

(పదేళమును పొందినచో వెంటనే మరణమును కలిగించును, బలిస్ట్ర మెనవాతేముగ జ్ఞలను 

గుద ప దేశ మును పొంది శ్వాసను కళిగించినయుడల వెంటనే మరణము కలుగును. 

వాతము నాభిని, మూతశ్వమును, వ స్టీశిరస్సును, ఫురీషమును అరికట్టి కూలను కలిగించి 

నచో వెంటనే మరణము కలుఫను. వాతీళూలచే గజ్జలు అధికముగ్యబద్దలుకొట్టబ 

డినట్టుండుట మఠము కొద్దికొద్దిగ వెడలుచుండుట దప్పిక ఈలఅతుణములుకల వాడు 

వంటనే మృలికొందును, 

మూ! ఆప్ఫ్రతం మారు తేశహాశరీరరం యస్య శేవలహ్ 1 భిన్నం 

పురీమం తృస్థా చ సద్యో, జహ్యాత్స జీవితమ్ ॥ శరీరం శోఫితం యస్య 

వాతో శే ఫీన చేహినః | భిన్నం పురీషం త్భ ప్లా పూ చ సద్యో జహ్యాత్సె 

జీవితమ్! ఆమాశ యనము క్ఞైనా యస్య స్యాత్సరిక రికా [తృష్తా గుద 

౪ 



ఫ్ లి చరకనంహిత a 

(గ్రహాత్చోగ)ః సద్యో జహ్యా త్స జీవితమ్ ! వక్యాశయముధిస్థాయ 
హత్యా సంజ్ఞాం చ మారుతః! కో ఘుస్టురక ౦ కృత్వా సద్యో హారతి 

జీవితమ్ ॥ దస్తాః కర్లమచూర్లాభి ముఖం చూూర్హక సంనిభ మ్! శిప్రా 
యే చ గాతాణి లిజ్దం a మరివ్యుతే ః || తృ స్తా శ్వాసశిరో 

రోగ మదల! గ ప (వాణాజ్జుహా త్యాశు కకృచు 

చేన బాతురో ॥19॥ 

ఆ॥ సమ _స్టళరీ' మును వాతముచే ఆవరింపబడుట మలము కొద్దికొద్దిగ వెడలు 

చుండుట దప్పిక ఈలకుణములుక్ర్షల వాడు వెంటే మరణమునొందును.శరీరమంత్ర య 

వాళకీశోఫచే అవరింప అడియుండుట మలము కొద్దికొద్దిగ వెడలుచుండట దప్పి* ఈలక్ష 
ణములుకలవాడు వెంటే మృతినొందును, ఆమౌళయమునందు పరిక ర్రికయనెడిచాధ 

జనించుట దప్పిక గుద, (శు దేశముఅధిక ము గనిరో ధింపబడుట ఈలతు ణఅమాలు కలవాడు 

వంటనే పాణ ములను పెడి నిపెట్టును, వాతము పక్యాయమునుపొంది సంజ్ఞాజ్ఞాన 

మును హరించి కంఠమునందు ఘుర్మురకమునెడి ధ్వనిని కలిగించినయెడల వంట చెిమరణ 

మును కలిగించును. దంతములు మీరదయొక్రు_శౌని సున్న ముయొక్క_ కాని కాంత 

కలిగియుండుట్క ముఖము సున్న మువ లెనుండుట, అవయవములు చెమటను[గవ్క చుం 

డుట ఈలక్నణములు చావస్ద్ధముగ నున్న వానికీ కలుగును. దప్పిక శ్వాస శిరో వ్యాధి 

మోహము డౌర్భ్బల్యము మూోలుగుటు మలము కొద్దికొద్దిగ వెడలు చుండుట ఈలకుణ 

ములు కలవాడు పాం9ణములను వంటనే విడిచిపెట్టును. 

అధ్యాయ నంగ )వాము, 

మూ! వతాని ఖలు లిజ్లౌని యః నమ్యగవబుధ్యలే | స జి 
తం చ మర్వ్యానాం మరణం చావబుధ్య తే 1201 

ఇత్యగ్ని వేశకృ తే తే చరకవతి సంస్క తే ఇన్ట్రయస్టానే 

సద్యోమరణియ మిస్టి)యం నామ దశ మోా౭_ధ్యాయః ॥ 

Gl పూర్వమునందు చెప్పబడిన ఈలక్నణ్యాములను బాగుగా తెలిసి కొనినవాడు 

మనుజాలయొక్కు. ఆయువును మరణమును తెలిసికొనగ లుగును, 

ఇవ్వి ధంబున, (శీపాదోపనామక కృష్ణమూర్తి రి శాస్త్రీ పణీతం బైన చరక దీపీక యనెడి 

చరక సంహితా వ్యాఖాకినమునందు సదో్య్వోమరణ్సీయేం (దయ మనెను 

దళమా ధ్యాయము 'సమౌ _ప్టము. 

—0__ 



టఏకాద శాధ్యాయవుం, 

మూ! అథాత్ ఒణుజ్యోతీయ మిస్ట్రియం వ్యాఖ్యాస్యామి 1! 

ఆ॥ పిమ్మట అణుజ్యోతీయేంది్భయమును ఇప్పబోవుచున్నాము, + 

మూ! ఇతి హ స్నాహ భగవానా త్రయః 12॥ 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ కేయుడు చెప్పెను. 

నూ! అణుజ్యోతి రనేకా[గో దుళ్ళా యో దుర నా నడా | 

రతిం న లభతే యాతి వరలోకం నమా న్లరమ్॥ బలిం బలిభుజోయన్య 

(పణితం నోపభుర్ణ లే | లోకా నరగతః పి్ణాం భు _క్ట్రై- సంవత్స రేణ 

న్య! న స్తర్డ్ ణాం నమిోావస్థాం యో న పశ సల్యేరున్టశీమ్: సంవత్సరా _శ్తే 

జన్సుః స సంవశ్యతి మహా త్తమః || వికృ త్యాం విసమి త్తం యి శోభా 

మవచయం ధనము | (పాప్నోత్యతో వా విభంశం నమా న్ఫం న న 

జీనతి ! 6! 

అ॥ అగ్ని మాంద్యము, మనో వ్యాకులత, శరీరకాంతి చెడుట్క, మనోడౌార్భల్యము _ 

ఈలఅతణములుకఅవాడు సుఖమునుపాందక్ష సంవత్సరమధ్య కాలములో పరలోక మును 

పొందును. ఎవరి చే విధివుంర్యక ముగ నియ్య బడేన బలిని కాకులు తినవండునో అట్టి 

వాడు ఒక సంవత్సరములో పరలోకమునుపొంది పిండమా లినును, సప్తర్షి మండలము 

నవ సమిపమునందున్న అరుంధ తీవతు త్రము ఎవనికి కనుపడదో వాడు ఒక సంవత్సి 

రములో మృత్యురూపమగు తమస్సును పొందును, ఎవడు వికృతిచేగాని కారణము 

శేకండగ గాని శరీరక్లోభ శరీర పుష్టి ధవము వీనియొక్క వృద్ధిని లేక నాశనమును 

పొందునో అట్టివాడు సంవత్సర ములోపల మృతీనొందును, 

మూ! ఛో క్తిః నీలం న్మృతిస్వాగా బుద్ధిర్భల మహేకతుకమ్ | 

వడేతాని నివ ర నే వడ్భిర్నానై ర ్రరిపత్య! | ధమనీనామపూ ర్యాణాం 

జాలమత్యర్థ శోభన మ్! లలాళు దృశ్య శ యస్య షణ్మాసాన్న న జివతి | 

కొ వ లే న పః పడి 
లేఖాభిశ్చన్ష 9 వ కాభీర్హలాట మువచీయ యస్య త స్యాయుప ః పష స్టే 

ర్నానైరన్ఫం నమాదిశేత్ | థ రీర కచ్చు! సనంమోహో గతిర్వ్యచన మవ 

చ్! మత్త స్యేవావలత్యు స్తే యన్య మానం న జీవతి ॥ శేతోమూ;త 

. పురీషాణి యస్య మజ్జన్తి చామ్మని ! న మాసాత్సజన చేష్టా మృత్యు 
వారిణి మజ్ఞతి 1111 

ఆ|| భక్త, యోగ్య స్వ భ వము, క్షూపకళ క్రిం దాతృత్వమా, సద్బుద్ధి, శరీరబలము 

ఈఆరును ఎవనికి నిర్నిమి త్రముగ నళించునో వాడు ఆరుమౌ సములలోమృలినొందును, 

ఎవనియొక అలాటపచేశ మునందు అదివరలో లేనట్టి ధమనులయొక్క_ అతిసుందర 
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మగువల వలెనుండు సముదాయము కనబడునో అట్టివాడు ఆరుమొ సములలో మృతి 

నొందును. ఎవనియొక్క_ లలాటము జాలచం(దునివ లె వంకరగనున్న రేఖల చే వ్యా ప 
. ఇటే 

మగునో అట్టి వాని యొక్క ఆయువు ఆరుమవొసములలో ఆంతమగునని తెలినికొనవల 

యును, శరీరము వణకుట్క మోహము, గమనము, వాక్కు ఇవీ ఎవనికి మత్తుడగు వారికి 

వలెనే సంభ వించునో వాడు ఒక్రమాసములో మృతినొంచును, ఎవనియొక్క_ శుక్ర 

మును మూ లేమును ప్రరీపమును నీటియందు మునుగునో స్వజనము చే జ్వేషింపబడిన 

వాడు ఒకమాసములో మృత్యురూపమగు ఉదకమునందు మ నుణును, 

మూ! హా స్తపాదం ముఖం చోళ విశేపాద్య క్య శువ్యతః 

సూయ తే వా వినా చేహాత్స చ మానం న జీవతి! లలాళు మూర్ధ్ని 

వస్తా చ నీలా యస్య (ప్రకాశ తే |! రాజీ బా లేన్లుకోటిలా న న జీవితు 

మర్హతి | (ప్రవాలగుటికాభాసా యస్య గా తే మసూరికాః ! ఉతళ్ళి 

ద్యాశు వినశ్య్తి న చిరాత్స వినశ్యతి ॥ గ వావమద్షో బలవాళ్లిహో 

శ్యయథు శవ చ! (బధ్నాన్యగలపాక శ ఏ) యన్య వక రం తమాది శేక్ | 

సంభ మోా౭తి (సలాపో=_తి ఛేదో౭_స్థ్నామకి దారుణః | కాలపాళవరీ 

తేస్య (త్రయమేళత్పవ ర్త తే || (వముహ్యా లుఖ్బ యే త్కే_ శాన్ పి 

గృహ్షాత్యతీవ చ! నరః న్వస్థవ దాహార మబలః కాలచోదితః 1171 

ఆ॥ ఎవనియొక్క_ వా _స్టపొదములును ముఖమును మిక్కిలి శుష్క ౦చనో "ప్రేక్ష 

శరీరముగాక ఇవి వాచునో ఆట్రివాడు ఒజకమొ సములో మృతినొందును, అలాటము 

శిరస్సు వ _స్టీయాండు [పదేళము వీనియందు ఎవనికి నీలవర్షముగ నున్నట్టియు బాలచం 

(దునివలె వంకరగనున్నట్టియు రేఖ జనించునో వాడు జీవింపడు. ఎవనియొక్క శరీర 

మునందు పగదఫు గుటిక అవలెనుండు మనూచిక పుపొక్క_లు జనించి వెంటనే నకశిం 

చునో అట్టి వాడు శీ(యళాలములో సే మృతినొందును. కంఠమునందు అధికమగుబాధ, 

నాలుకయందు వాపు, గజ్జలయందు బిళ్ళజనించుట, పేరును కంఠమును పాకము నొ౦ 

దట ఈలతే ఇములు క అవాడు మృతినొందును. అధికమగు మోహము, అధికమస 

(పలాపము, ఎముకలయందు విరిగినట్లు మిక్కిలి దారుణమగువాధ ఈమూడు అతీణ 

ములును బావనీదముగ నున్న వానికి జనించును. మోవామునొందుట్క, తల వెం(టుక లను 
థి 

( తెంపుకొనుట, స్వస్థునివ లెనే ఆహారమును భుజించుట్క బలహీనుడుగ నుండుట 

ఈలగశుణములు కలవాడు మృతినొందును. 

మూ నమాపే చత్వుపోః కృతా మృగ యే తాబ్దు
లీకరమ్ | స 

యే౭_పి చ కాలాన్ట జార 6గానిమిసెతుణ!! శయనా దాననా దజ్జొ 

శ్రాప్తాత్కుడ్యాదథావి వా |! అసన్హృగయ క కించిత్సముహ్యాన్ కాల 

చోదితః ॥ అహాన్యహోసీ సంము హ్యాన్ (పలేఢి దశనచ్చడొ | ఫ్థీత్ర పాద 

కరోచ్చ్యాసో ఈయూ నరో న న జీవతి! ఆహ్యయ_న్తం =పోాపస్థ స్వడనం 



ఇ్రందియ స్థానము 79 

జన మేవ పొ! మహామోహావృతమనాః పథ సన్నని న వశ్య 2 అమోానగ 

మతియోగం వా శరీరే మతిమా న్భిషక్ |! ఖాపీనాం యుగవద్హృష్టా స్ 

భేషజం సావభారయీత్ 129॥ 
అ॥ ఎవడు తన చేతి? (వేళ్ళను క్ట ుసమీపముసిం దుందుకొని వెదపకొనుచు 

ఆశ్చర్యము నొరదుచు రెప్పపాటు లేని ఆర ర్థదృస్టికల వాడగువో అట్టి వాడు మరణము 

నొందును. ఎవడు మోహముకొంది శయనునందుశాని ఆస్ట సనమున మాని శరీరము 

నందు-గాని క[రయందుగాని నోడయందుగాని లేనిపదార్థ మును ఉన్నట్లుగ వదమునో 

వాడు మరణమునొందును,. నవ్వుటకు కారణము లేకుండ నే న నవ్వుటు ్హమావాము నొం 

చుటు పెదవులను నాకుచుండుట, పాదములను హా _స్టములును నిశ్వా సవాయువులును 

చల్లగనుండుట ఈలతుణములతో కూడినహడు జీవింప చేరడు మరణమోహముచే ఆవ 
నింపబడిన ఎవడు శత్రననమాపమునం దున్నట్టియు పిలుచు + చున్నట్టియు స్వజనమును గాని 

ఇతరజనమును గాని చూచుచున్నను గురి ర్రింపశేవండునో అట్టి నవాడువముర ఇవా నొందును, 

ఎవన్సియొక్క్న_ శరీరమునందు ఒక్క_మారు౫ చే ఇం_దియాదులయొక అఆయోగము గాని 

అవియోగముగాని కలంగుసో ఆట్టీవానికి బిహభము నీయకూడదు, 

మూ! అతి,వ (వవృన్య్యా క వోగాణాం మననశ్చ బలక్షయాట్ 1 వాస 

ముత్సృజతి శవం న దీది చెహనంజ్ఞ కమ్ ! వర నస్వరావగ్నబలం వాగి 
జే స్ట్రయ మనోబలమ్ 1 హీయ లేఒ సుతే సిడా సిత్యాభనతి వాన 

చా! భివగ్ళోవజపానాన్న గురుని పద్వివశ్చ యే! వశగాః సర్వ ఏ వ్మవె త్తే 

బోద్ధవ్యాః సమవ రిని 4 వతేషు రోగ్య (రమతే భేమజం (ప్రతిహన్య కే! 

నైపా మన్నాసి భక రత్త న చోదక మపి నృ శేత్ 1261 

అశ రోగము అధ కముగ వృద్ధినొందుటవల చను మనోబలము తీ ణించుటవలనను 

జీవాత్మ వాసస్థానమగు శరీరమును చెట విడిచిపెట్టును, (పొణములు నశించు సమ 

యమున వర క్షు స్వరము జాఠరాగ్ని వాక్కు_లు ఇం(ద్రియముము మనస్సు వినియొక్క్క 

బలము నశిరోచును. మరియు నిద అధికముగ జనించును. లేక జనింపక్రుండును. 

వైద్యుడు కొ 'పధము పాన్యదవ్యములు ఆహారపడార్థములు. గురువులు స్నేహితులు . 
వీరిని ద్వేషిం చువారు యనుసాన్ని ధ్యము నొంచెవరు, ఇట్టి వీరఅకు రోగము వృద్ధినొం 

దును, కు పథము నిప్పుయోజన మగును. వీరలయొక “అన్నమును భుజింపకూడదు. 

మరియు ఊదకమునుకూడ స్పృశింపకాడదు, 

మా॥ పాదాః న యేతాశ ఎ్రశ్వారోః నంవన్నాి సాధశై ర్లుణెః | 

వ్యర్హా గ -తాయుహో (ద్రవ్యం వినా నాస్తి గుణోదయః 1 వరీక్ష్యు మా 

యుర్భిషజా సీరుజస్యాతురన్య చ అయుశ్వేదఫ ఫలం క ల్న్నే మాయు నై 

హ్యానువ_ర్హ తే 128 
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అ॥ సాధకగుణములతో కూడిన మయోగస్షమైన పాదచతుష్ట్రయము ఆ యువ్చ శ్రీని 

వానికి నిప్ర్రయయోజన మగును, [దవ్యము లేనిచో గుణోత్స త్రీ కలుగశేరదు గదా! 
ఆరోగ్యవంతుని యొక్క యు రోగియొక్క_ యా ఆయువును వైద్యుడు పరీక్షీ ంపవల 

యును. అట్టు పరీకీంచినచో మనుజుడు ఆయు రే దము యొక్క ఫలమగు ఆయువ్చన 

సంవూరముగ పొందును, 
(a 

అధ్యాయ నంగ హోము, 

మూ [కియావథమతి కాన్తాః శేవలం చేహ మాసు ఈొః। చిహ్నం 
కర్య స్తీ యద్దోపూ స్తదరిష్టం నిరుచ్యుతే 1211 

ఇత్యగ్ని వేశ కైతే తస చరక వతినంస్మ కే ఇన్స్) యస్థా నేజణు 

జ్యోతీయ మిస్టి!యం సామైకాదళ్ ౬భ్యాయః || 
ఆ॥ చికిత్సామౌర్షము నత్యొక్రమించినట్టియు సమ స్ట శరీర మును వ్యా టిం చనట్రియ 

వేషములం ఏలత్నీణములను కలిగీంచునో అవి అరిస్త్రములని చెప్పబడును, 

ఇవ్వి భంబున క్రీపాదోపనోమక్ర కృష్ణ మా ర్విశా స్త్రీపృణీతం లైన చరక దీపిక 
అనెడి చరకసంహి తా వ్యోఖ్యానమునందు ఆణంజ్య్యోతియేం డియ వునెడు 

పు 
[1 అ పురా ఎక్షద కాధ్య్యాయమా సమౌ ప్తము, 

de 

దా ధదశాధ్యాయము.. 

మూః అథాతో గోమయచూర్షీ యమిస్టీ) యం వ్యాఖ్యా సామః] 
అ పిమ్మట గోనూయ చూర్జీ యేం (ద్రాయమానూ చెషప్పబోవుచున్నాము. 
మూ! ఇతి హూ స్సాహ భగ చాన్నా తేయః | 9|| 

ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆతేరేయాడు చెప్పెను. 

మూ! యన్య గోమయచూూర్లాభం చూర్హం మూర నిజౌయశే | 
సస్నేహం (భశ్యతే చేవ మాసాన్తం తన జీవితమ్ | నికవన్నివ 
యః పౌదో చ్యుతొంనః వరిఢోవతి ! వికృత న నలో శేజస్మిం 
Ee ౦ వనతో మానని ॥ యస్య స్నా తానులి న్వన్య ప్రార గం శువ్య 
త్యురో భృశమ్ | అవు నర్వోగాా శేషం సోజర్టమానం న జీవతి | 
యముద్ది శ్యోతురం వై ద్య సంవ_ర్తయితుమోవధమ్ ! యతమానో న 
కోక్ష్నోతి దుర్లభం తన్య జీవితమ్ ॥ విజ్ఞాతం బహుశః సిద్ధం విధివచ్చావ 



8) లిం దియస్థానము §ి77 

ఛారితమ్ ! న సిధ్యతె్యోవధం యన్యనా_స్తి తన్య చికిక్సితమ్ | ఆహార 
మువయుక్షానో భివజా సూవకల్పితమే! యః" ఫలం తన్య నాష్నోతి 
దుర్గభం తేశ్య జీవితమ్ ॥8॥ 

అ॥ ఎవనియొక్క_ శిరస్సునందు న్నే వాయు క్ట మె నట్టి యు గోమయ చూర్ల ముతో 
సమౌనమెనట్టియు చూర్షము ఏర్పడి రాలభుండనో చాడు మాసముళోపల చరి 
ఫ్రోవ్రను, ఎవడు జారినభుజశిరస్సులుక అచాడై పాదములను ఒరిపిడీ చేసీకొను చు వికృతిగ 
పరుగిడునో వాడు ఈలోకమునందు చిరకాలము నివనీం పడు, 'స్నానమును చేసీ చంద 
ఛాదులను పూనీకొనిన ఎవనియొక్క ఇతర శరీరమంతయు తడిగనుండగ-నే ముందుగ 
వశ $స్టలము ఎండిపోవుచుండునో చాడు పద్మునెదుదిన మ ల కాడ జీవింపడు, వైద్యుడు 

సీరోగనుద్దేశించి శౌషథమును సంపొడించుటకు (పయత్నించియు విపల్యపయత్ను 

డసనో అట్లిరోగియొక్క_ జీవితము దుర్గభముగ నుండును. క్యా స్త్రముచే కేలినీకొనబడి 
సట్టియు అనేక పర్యాయములు సెద్ధినొందినట్రియు విధి్యిపకారముగ (పయోగింపబడి 
నట్టియు క పథము ఏరోగికి నీద్ధినికలిగింపదో వానికి చికిత్స లేదు, వైద్యుని చే చెప్ప 
బడినవిధ మున పథ్య యు క మెనఆవోరమును సేవించుచున్నను ఏరోగెక్షి ఆరోగ్యము 

కలుగకండునో వానయొక్క_ జీవితము దుర్గభముగ నుండును, 
దూతాధికారము, 

మూ! దూతాధికాచే వమోత్య మోలత.ణాని ముమూర తామ్! 
యాని | దృష్ట్వా భివక్ (వొజ్ఞిః (వ త్యాఖ్యాయూద సంశయమ్॥ 
ముక్త శేశఒథవా నన్నీ రుదత్యావయలేఒథవా | భిషగ భ్యాగతం 
దృష్ట్యా దూతం మరణమాది కేత్ ॥ సు స్తే భివజి యే దూతాళ్ళినత్య 

పిచ భిన్షతీ | ఆగచ్చ న్తె భిమే్తే పాం న 'భ ర్హారమను వ జేత్ | జుహ్యూ 

త్యగ్నీం తథా పిళ్ణాం పితృభ్యో సిర్వవత్యపి | వె చ్వే దూతాయ 

ఆయా న్ని తే స్సు (వజిఘాంనవః + కథయత్య వశ స్తాని చి_న్హయ 
శ్యథవా పునః _వైబ్యే దూతా మనుష్యాణామాగచృన్తి ముమూ 
గ్గ తామ్ | మృత ద్ద విన సాని భజతి వ్యాహరత్యపి 1! అవశస్తాని 
శాన్యాని నె ద్యే దూతా ముమూర్ష తామ్ ॥ వి కారసామాన్యగుణే 
చేశే కావే2ఒథవా భివక్ |! దూతమ భ్యాగతం దృష్ట్వా నాతురం 
శముపాచశేత్ 1151 

అ! (_పాజ్ఞుడగువైద్యుడు చావసీద్ధముగ నున్న మనుజుని యొక్క ఏలతుణములను 
ఇట్టి చికిత్సంపక నిస్సం'దేవాముగ విడిచి పెట్టవచు ఏనోఅట్రిలత.ఇములను ఈదూ తౌాధి కార 
మునందు చెప్పు చున్నాము. చెం టుక అనువిరియబోసుకొనియున్న పుడు గాని దిగంబరు 
డుగనున్న ప్పుడు గానిదు ౩ఖించు చున్న ప్పుడు గాని అపవి తుడుగనున్న ప్పుడు గాని వచ్చిన 



72 చరకనంహోతో, 

దూతను చూచీ వైద్యుడు రోగికిమరణముక లుగునని "తెలిసికా నవలయును. వై ద్యుడు 4 (్ 

బోవుచున్న ప్వుడుగాని టేనినెననునరు కచున్న పుడు గాన్మిపగులనొట్టుదున్న పుడు గాని 

ఏదూతేలు వచ్చెదరో ఆదూలత్రయొక్క_్యయజమౌనునిక డక వేద్యుడుపోనకృ_ర లేదు, 

వెద్యుండు పనోమమును వేయుయున్న ప్యడుగాని పితృ'చేవత లవ పిండముల సచ్చునప్పుడు 

గాని నీదూ కలు వ చ్చెదరో ఆదూతలయొక్క_యజమౌనుడు మరణమునొరదును. వైద్యు 

డు ఆమంగళ ములైన వాక్యములను పలుకుచువ్న ప్వుడుగాని చింతిందుదున్న ప్వుడుగాని 

ఏదూతలువ చ్చెదరోలఅట్టి దూత అసంబంధ మగురోగి మరణమువొందును. చచ్చిపోయొను 

శాలిపోయెను నళించెను మొదలగు అమంగళ వాక్యములను వైద్యు డు ఉ-చ్చరించుచువ్న 

ప్వుడుగాని అమంగళ కృృత్యములను చేయు చున్న ప్వుడు-గాని దూతలువచ్చినచో అట్టి 

వారిసంబంధమగరోగి మరణించును. వైద్యుడు రోగి యొక్క రోగ ముతోసమానమెన 

గుణములుక్రల (పశేళమునందున్న ప్ఫుడుగాని తోగ ముతో తుల్య మేసకాలమునందుగాని 

ఏదూకలు వచ్చెదరో అట్టివారిసంబంధమగు రోగికి చికిత్సను చేయకూడదు. 

మూ! దీనఖీతదుత్మత_న్తమలినా మనతీం స్ర్రీయస్ 1 శ్రీన్ 
వ్యాకృ తాంశ ఏ షజ్టాంశ్చ దూతాన్వి ద్యాన్నుమూర్ష "తామ్! అజ్ఞవ్యన 

నినం దూతం లీజ్ల్నం వ్యాధితం తథా! సం మయ్యే చో గక ర్మాణం న 

వైద్యో గన్తుమర్దతి॥ ఆతు రార్థమన్నుపౌస్తం ఖరోష్ట్ర (రథ వాహానమ్ | 

దూతం దృష్ట్యా ఛిమగ్యిద్యాదా తుర న్య వరావభవ. ! వలాలబుష 

మాంసాస్థ్రి కృ లోమనఖద్యిజాన్ | మార్జనం ముసలం శరావ్యముపాన 
te 

చ్చర్శ విచ్యుకమ్! తృణ కాష్ట్రతు పాజ్ణాఠ ౦ స్ఫ్వ్యుశన్యొ లాష్ట్రమశ్ళ చ| 

తత్వూరదర్శనే దూతా వ్యాహార న్మి ముమకార్థ తాను 1201 

అ॥ దైన్యము భయము తొందర ఉఊట్వేగము మాలిన్యము ఫీనితో గూడినట్రియు 
యోగ్య రాలు శానట్టియు గాని ముస్తరుకలిసిశాని, విక్యత్రరూపముక లీగీనట్రి వారు 

గారి నపుంసకలుగాని నూతలుగ వచ్చివచో రోగిమరణోంచునని 'తెలినికోనవళ యును, 
అంగ బెక ల్యముక లిగినట్టి వాడు-గాని, సరన్యాసము "ఇందలగుఅత్స ణములుక అ వాడుగాని? 

వ్యాధిగ స్తుడుగాని, చంపుట వెందలగు కూరక్కత్య ములను చేయు వోడు/గాని దూతగ 

వచ్చినచో _వెద్యుడు జెడలనవసరము లేదు, గాడిద ఒంటె రథము వీని నెక్కివచ్చిన 

దూకనుచూచి రోగిచనిపోవునని వైద్యుడు "తెలినికొనవలయును, దూకలువైద్యూనితో 
మాటలాడుటకు వూర్యమునందు పూరికర ఊక  మొంసము ఎముకలు వెంటుకలు 

రోమములు గోళ్ళు దరతములు చీపురుకట్ట రోకలి చేట ఇప్పులదోడు చర్మమా జారి 
పడిన్యదవ్యము గడ్డి కర్రలు పోట్టు బొగ్గులు చిల్లి పెంకులు రాళ్ళు వ్నిని స్పృశించుము 

మాట్లాడినచో అట్టిమాళ యొక్క యజమానుడు మరణించును. 
మూ యస్మింశ్చ దూతే (బువతి వాక్యమాతుర నం శయమ్! 

వ శ్యేన్నిమి _త్తమశుభం తం చ నాన్నువజేద్భివక్ 1 తథా న్యనవినం 
(పేతం (పేతాల జ్కూర మేవ వా! భిన్నం దం వినస్థం నా తదార్థ 



“| దియసానము 879 ఇ ఫ్ 

దీని వచాంసి వా! రసో వా కటుక స్తివో) గనీ వా కౌణపో మహ్ | 

స్పర్శ్ వా ఏపులః (కూరో యదా్యా౭-న్యదళుభం భవేత్ || తేశ్చూ 

గ(మభితొ వాక్యం వాక్యకాలేఒథవా పునః | దూతానాం వ్యాహృ 

తం కృత్వా దీకో మరణ మాదిశేత్ ॥ ఇతి దూతాధికారోఒయ 

క కాతో | న్ ళు కా 
ము కృః కృతి న్న ముమూ రతామ | వ థ్యాతురకులానాం చ నత 

హా త్నాతిక ౦ పునః 1251 

అ॥ రోగియొక్క_విషయమును. దూత చెప్పుధుండ శా దుళ్ళకునము కనుబడిన 

యెడలఆరోగియొద్దప వైద్యుడు వెళ్ళకూడదు,దుః ఖముకల వానిని గాని పేక నుగాని_పేతా 

లంకారముగాని చూచుట, (బద్ద లెనట్టి కాని కాలినట్టికాని వెడిపోయినట్టి కాని పడా 

ర్భమును చూచుట, ఇట్టిపదార్భముల నుబోధించునట్టి వాక్యములను వినుట, కారముగనున్న 

ట్రయు ఉడ్యేజక మెనట్టి యురస యును ఆస్వ్యాదించుట, సహిం పరానిళ గంధ మునుఆ( ఘా 

జించుట, ఆధిక మె నట్టి యు క ఠినమెనట్టియు స్పర్శసు అనుభవించుట ఇవి దుళ్ళకునము 

లుగ నుండును, ఇట్టిఇతరములుకూడ దుళ్ళకునములున నుండును, రోగివిషయ-మెదూక 

చెపహునప్పుడు పూర్వమువందు గాని మధ్యయందు గాని తుదనుగాని ఎల్లప్వూడునుగాని 

ఈదుళ్ళకునములు కలిగియెడల నోగికి మరణము కలుగునని తెలినికొ నవలయును, చావ 

సద్ధముగ నున్న వాని యొక్క దూత లవి షయ మె చెప్పతగినదంత యు ఇట్టు సంపూర్ణము 

చెప్పబడినది. మౌార్త్లమునందును రోగియొుక్కు._ నృవామునందును కలుగుఉ తాతే ములను 

ఇప్ప బోవుచు న్నాము, 

వమూ!! అవక్షుత మథోత్కు ష్టం స్టలనం వతనం త థా! అకొ క్ర 

నంవ)హోరో హా (పతిపేధో విగర్హ్శణమ్! వస్తో?ప్పిహో త్త రానజ్డ 

చృతో)పానద్యుగా శ్రయమ్ | వ్యసనం దర్శనం చాపి మృతవ్వస 

నినాం తథా | వైత్యధజవ తా కానాం పూర్ణానాం పతనాని చ! 

జర అధ, అ శ రాల అ గా అ 

హాతానిష్ట వవాడాశ్చ దర్శనం భన్మృపాంసుఖః || వథచ్చేదో పీడా 

లేన శువా నచ్చేణ వాపునః | మృగ ద్విజానాం (కూరాణాం గిరో 

దీప్తాం దిశం (పతి |! శయనాననయానానాముక్తానానాం (వదర్శనమ్ | 

ఇ ల్యెతాన్య వశస్తాని న ర్యాణ్యాహుర్శనిషిణః 
| ఏతాని పథి వె ద్యెన 

పశ్య తా౭_౭తుర వెళ్ళ ని | న ఫ్ లో చన గ _న్హవ్యం తదాగారంవివ 

శ్చితా ॥ ఇత్యాత్చాతికమాఖ్యాతం వధి _వైద్యవిగ క్మితమ్ | ఇమా 

మపి చ బు భ్యేత గృహోవస్థాం ముమూర్ష తామ్ 182! 

ఆ|| తుమ్ము, భయమును జెందిఏశ్నుట్క తొట్రుబాటు, వడట, తిట్టుట, కొట్టు 

శొనుట వెళ్ళవద్దు "వందచఅగు (పతిేధ వాక్యములు, నిండించుట,న స్త్రమాలం తలపాగ 

a 
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$80 చరకనంహిత 

ఉత్తరీయము గొడుగు చెప్పులదోడు వీని నాశయించిన వ్యసనము; శవమును వికలాంగు 

లను చూచుట, చెత్యవృకు మూలం థధ్వజ_స్టంభ ములు జెండాలు పూర్షకుంభ ములు ఇవి 

పడుట్క మరణవా రను అనిప్లవా రను వినుట, దుమ్మును ధూళియు పడుట, పిలిగాని 
అనాలి ట్ర వ అః | య 

కక్య_ గాని సర్పృముగాని (తోవకడ్డముగ నుండుట, (కూరములైన మృగముల 

యొక్కు_యా పతుల యొక _రయు ధ్వనులను వినుట, నూర్యుడున్నడిహ్క_ వై పునవ 

పోవుట, శయనములు ఆసనములు యాన ములు ఇవి వెల్ణకిలగ కనబడుట ఇవి ఉశ్చా 

తములుగ నుండును. ఈశ త్చాతేములను వైద్యుడు మార్లమునందుచూచినను రోగి 

యొక్క_యింటియందుజరిగినట్లు విన్నను రోగియొద్దక పోకూడదు, మొర్టమునందు సంభ 

వించునట్టియు వెద్యుల చేనిందింప బడినట్టియు ఊఉ త్పాతములు ఇట్లు చెప్పబడినవి. చావ 

నిద్ధముగ నున్న క గయ ర ఇంటియందు సంభ విం చుఅవస్థను చెప్పుచు నాన్నను వినుము, 

మూ! [వ పే న సకసల పాము | వృష 

ఇద రచ చ న || మ అ శా 

(బాహ్మణర త్నాన్న వతానాం వినిర్లతిము | అగ్నిపూా ని పాతా)ణి 

భిన్నాసి విశిఖాని చ! ఛివజ్బుమూన్ద ఆం వెళ్ళ (వవిశ న్నే వ 

వశ్యతి | ఛిన్న భిన్న విదగ్చాని భగ్నాని మృదితౌని చ | దుర్భలాని చ 

సేవే ముమాకోరై (క్టికా జనాః ! శయనం వసనం యాన మన 

ద్యాపీ వరిచ్చదమ్ | ఎ/తవద్యన్య కర్ణ ని సుహృదః (శత ఏన 

సః || అన్నం వ్యాపద్య తే౭_త్యర్థ జోలి శ ృవోవ శామ్యతి | నివాతే 

ఆప్ అర ఇ “ఇ ఇ (౨) లా ఇ స్ ఆగ 

సననం యస్య తస్య నౌ ్బ చికిత్సితమ్ || అతురన్య గ య్య 

భిద్య- వా వత స్తే వా! అతిమాతే మమ తాణి దుర్లభం తస్య 

జీవితమ్ 1ఏ9॥ 

ఆ|| రోగియొక యింటి నందు వైద్యుడు (ప వేశించునప్వుడు పుార్లకుంభ్ 

ములు అగ్ని మన్ను విత్తులు ఫలములు ఘృతము ఎద్దు _బాహ్మూణులు రత్నములు 

అన్నము చేవతలు ఇవిరోగియొక్క_ ఇంటినుండి బయటికిపోవు చున్నను, ఇంటియందు 

( ప వేశించినతోడ నే అగ్ని నింపబడిన పాతలును (బద్దలెవట్టి కాని కంఠ ము లేనట్టి 

కాని పేలును క నబడివను రోగియొక్క_ ఇంటి యందున్న జనులు భిన్న ములై నట్టియు 

బద్దలై వట్టి యు జెడ్డిపోయిసటి యు విరిగిపోయినటియు నలిగి నటియు సారము లేసట్టియు 
అ= 6 రు లు (A) లు 

పదార్థములను సేవించుచున్నను, శయనము వస్త్రము యానము "ముదలగ టూ పకర ణము 

అను స్నేహితులు (పేతవ చేసీనట్లు చేయు మెన్నను, రోగ యొక్క ఇంటియందలి 

అన్నము మెడిపోయినను, గాలిలేని(ప్రదేశమునందున్నట్రియు క శ్రులతో కూడినట్టియా 

ఆగ్ని చల్లారినన్కు రోగియొక్క_ ఇంటియందలి పాత్రలు మిష్క్టటమాగ (బెద్దలైనను 

లేక పడిపోయినను అట్టిరోగియొక్క_ జీవితము దుర్గభ ముగ నుండును, 

| నతఃవ డా 
మూ! యద్ద్వాదబభిర ధ్యాయె ర్వ్యానలి వరికీ ర్హితమ్ | ముమా 

రతాం మనుప్యూణాం లతు.ణం జీవితా నృకృృత్. | తత్సవమా సేనవ మ్య్ 
లుం —o0 6 



ఇం దియగ్ధానము తెరి 

మః పర్యాయా_నరమా శితమ్। వ ర్యాయవచనం హ్యర్థవిజ్ఞానాయోవ 

పద్య లె! ఇత్యర్థం పున రేవేయం వివమో నో విధీయతే ! తస్మిన్నేవాధి 
కరణే యత్చూర్వ మభిదర్శితమ్ 1421 

అ! చావనిద్ధముగ నున్న మనుజు అయొక్ష్య_ (పాణములను నశింపచేయు ఏఅవకుం 

ములు పం_డెండు అధ్యాయముల చేతను వివరించి వెప్పబడినవో వానిని మౌర్తాంతక 

ముచే సంకేపముగ  చెప్పుచున్నాము. మౌన్తాంతరముచే చెప్పినయెడల విశేపార్థ 
జ్ఞానము కలంగును, అందువలన పూర్వమునందు చెప్పబడిన విషయమునే మర్ల చెప్పు 

టకై మావ ఇచ్చ కలిగినది, 
మూ! వనతాం చరమే కా లేశరీచేషు శరీరిణామ్ | అభ్యుగా) 

భాం వినాశాయ ద్ హేభ్యః (వవినత్స తామ్ | ఇష్టాం స్తితిత తాం 

(పాణాన్ కానం వానం జిహానతామ్ | త_న్హీయ _్త్రేషా ఛిన్నేషు 

తమో౭- న్యం పివివతతామ్ | వినాశాయేహ రూపాణి యా 
న్యవస్థాన రాణి చ ! భవన్తి తొని వత్య్యూమి యథో ద్లేశం యథా 

గమమ్ ॥ (ప్రాణాః సమువతవ్య నే విజ్ఞాన ముపరుధ్యలే | వమన్తి బల 
మడ్గాని చేస్టై వ్యువరమ న్తి చ 1 .ఇస్ట్రియాణి వినళ్యన్తి ఖలీభవతి 
చేతనా | కత్చుక్యం భజే స త్తం చేతో భీ రావిశత్యపవి i సతి 

_స్యజతి మేధా చ హ్నీశ్రియా చావనర్పతః 1 ఉపన్లవ స్తే వాహ్మాన 
ఓడ స్టేజశ్చ నశ్యతి | శీలం వ్యావ_ర్త తె౭త్యర్థం భక్తిశ్చ పరినర్తతె | 

వి కీయ_న్తే (వతిచ్భాయా శ్భాయాశ్ళ వికృటిం [వతి {| శుకం (వచ్య 

వలే స్థానాదున్నార్లం భజ తే౭_నిలి |! వయం మాంసాని గచ్చ స్తై 

గచ్చత్యసృగువక్ష£యమ్ 1  ఊష్మూణః వలయం య్యాధ్తి విశ్లెవం 

యాన్తి నంధయః | గన్దా ఏకృతతాం యాన్తి భేదం  వర్లన్యరొ 

తథా ॥ వె వర్ష్యం భజతే కాయః కాయచ్చిదం విశువ్యతి ! ధూమ 
స్పంజాయ తే మూర్ధ్ని దారుణాఖ్యశ్చ చూర్షక 81 సతతేన్చన్లనా "జేశాః 

శరీరే 'యేఇభిలశ్షీ తాః | త _స్హమ్భానుగ తాః న్వే న చలి 

కథంచన॥ గుణాః శరీర బేశానాం శీతోన్ష మృదు దారుణాః। వివర్యాసెన 

వర్త_న్దే స్థానేవ్వన్వేము తద్విధా 1 నఖేషం జాయే పుష్పం వజ్కో. 

దన్తేషు జాయ ల! జటాః వమ్ముసు జాయే సీమన్హాశ్చాపి మూర్ధని | 
ఛేషజాని న నంవృత్తిం [పాప్నువ_న్ని యథారుచిమ్ ! యాని చాప్యువ 
పద్య "తేహాం' వీర్యం న సిధ్యతి || నాన్నావకృతేయః (కూరా 



ప్ 39 ఇందియ స్థానము 

వకారా వివిధావధాః | క్రీ(పం నమభివ ర్త (వతిహత్య బతాజపీ | 

6 న 
Kk ని దా వ 

థబ్లః న్ప్శ్యో రసో రూపం న్స శ్చ వచి స్తితమ్! ఉద ద్య న్తే=.శుభా 

జరం న జ రను 
నేవ (ప్రకికర్భ (పవ్భ_త్తిషం || దృశ్య స్తే చారుగాః స్నా ది రాత్సు 

మువపజాయ తే | (పిహ్యాః (వతీవతాం యాస్సి (చతాకృతి కువీర్య లె || 

అల్ క్ f ఆజ వ్ వే బౌ 

(కృతికర్మీ య త౭_కే్టర్థం వికృతి శ్వాభివర్భ తే | కృత్స్న మా త్పాతికం 

ఘోర మరిష్థ మువలయ్య తే | ఇల్వ్యతాని మనుష్యాణాం భవన్తి విన 

శిమ్యతామ్ | లతణాని యథో ద్లేశం యాన్యుక్రాని యభాగమమ్ | 

ఆ॥ చరమావస్థయందున్న శరీరము కలిగి నట్టి రు శరీర చాళనముకిొరకు లేచి 

పోవుటకు సీద్దముగ నున్నట్టియు శరీరమునుండి _పయాణ(పయత్నే మును చేయుచున్న 

టియు పీయేమెన (పాణవజలు పోవుచుండగా అట్టి బాధను సహీంచు చున్న టియు 

(పీయమొన శరీరమును విడిచిపెట్టుబక సిద్దమాగ నున్న ట్రియు శరీరమునందలి సీర స్నా 

య్య్వ్యాదులు _వెశల్యమును పొందినప్పుడు అంత్యతమస్పును పొందుటకు సిద్దముగ నున్న 

ట్రియు శీవువియొక్కి. మరణలక్షణ ములను ఆవష్థాంతేర ములను ఊద్దేశానోసాక మగను 

ఇాస్తాంనుసారముగ ను "వపుచున్నారము, (పాణములు అఫకముగ తేపించుట్క విజా 

"నము నళింధుటు ఆఅవయవములయం౦దలి బలముతగుట, శరీర చేష్టలు నశించుట, ఇం(దియ 

పాటవము నశించుట బుడి కలుపయు క్తమగుట, మనన్సు కాెత్క_ం౦ఠ్యము నొం మట, 

మనస్సునందు భయము (ప్రవేశించుట, జ్ఞాపకశక్తి ధారణాళ క్కి సిగ్గు కాంతి ఇవి 

పోవుట, పాపమువలవక లుగు కుష్టురు "మొదలగునవి సంభవించుట్క, ఓజస్సును లేజ 

స్సును నశించుట, స్వ భావమును భ క్రియు మిక్కిలి మొర్చు చెందుట, (ప్రతిబింబము 

లును ఛాయలును వికృతినొందుట, శుక్రము స్వస్థానమునుండి జూరిపోవుటు వాతము 

(పకోపించుట, మొంసమాను ర కమాను శ ణించుట శరీరమునందలి ఆగ్నులు అయము 

నొందుట్క సంధులు విడిపోవుట, శరీరమునందు వికృితిగంథ ములు జనింద ట, వర్షమును 

కంఠ ధ్యనియు భేదమునొందుట, శరీకము వైవర్ష్య్యమునొందుట, శరీరమునందలి రం|ధ 

ములు ఎండుట్క శిరస్పునందు ఆధిక మగుపొగ యు దారుణ మెన చుండు అను వ్
యాధియు 

ఏర్పడుట, ఎల్లప్పుడును కదలు చుండు శరీర భాగములు ఏవిభముగను కదలక స్తంభం 

చుట, శరీరస్థానములయందలి సీత్రము ఊన్లము మృదుత్వము శాఠిన్యము మొదలగు గుణ 

ములు వ్య త్యాసమునొందుట్క, గోళ్ళయందు పుప్పి పుట్టుట, దంతములయందు పాచి 

పుట్టుట, కను రెప్పలు జటలల్లుకొ నియుండుట్క శిరస్సునందు పాపటలు ఏర్పడుట, రోగి 

నిమి త్రేము తయారుచేయు కు పభము సరియైన రుచి నొందకందుట్క సరియైన రుచి 

నొ౭దెనను గుణమును క లిగింపకుండుట, అనేక _పకృతులు కలిగినట్రియు (కూరము లైన 

టియు అేకొపధములు కలిగినట్రియు వ్యాధులు బలమును ఓజస్సును నశింపజేసి 

వ్రీ_ఘముగ వృద్ధినొందుట, చికిత్సను చేయునప్పుడు శబ్దము స్పర్శమా ర సము రూపము 

గంధము చేష్టలు ఆలోచన ఇవి ఆకుభములున పుట్టుట, దారుణమైన స్వస్నృములు 

కలుగట్క వెడుమనస్సు కలుగుట, పరిచార కులు వ్యతిరేక ముగ (పవ ర్తించుట, (సేత 

కళ జనింయట, మంచి లతేణములు మిక్కిలి మేణించుటు చెడులతీణములు కోలు 

జట్క భయంకరము లెవ అరిష్నవూ లనిQి యు జారాగుళ. ఫుటుట ఈ లక్షణములు 
౧ గెట ఆటు సో చై , 

న 



ఇంది )యస్థానము, లీరికి 

భావ సీదముగనున్న మనుజులకు కలుగును. ఈ్మలక్షణములు 1 దేశము ననుసరిం-చియు 

కా స్త్రమే నను సరించియు చెప్పబడినవి, 

మూ! మరణాయేహా రూపాణి వశ్య'తా౭.పి బిమగ్విదా ! అవ 

స్వేన న వ_కృవ్యం మరణ) (వత్యుపస్థితమ్ ॥ వృష్ణేనాపి న నకృవ్యం 

తాత యః పఘాతకమ్! ఆతురన్య ఛ వేన్దుఃఖ నుథ వాఒన్యన్య కన్య 

చిత్ | అ్మబువన్ మరణం తన్య నైనమిచే చ్చికిత్సితుమ్ ! యస్య 

పశ్యేదినాశాయ లజ్లాని కుశలో భిషక్ | లిశేభ్యో మరణాఫ్యేభ్యో 

వివరీతాని వశ్యతా | లిజ్లా న్యారోగ్యమాగ నుం వక్తవ్యం ఖిషజా 

(భువమ్ |! దూత ర₹ాత్చాలిక్త ర్భావైః వ థ్యాతుర కులా శయెః | 

అతు రాబార శ్రీ'లేష్థ్ర (దవ్యనంవ క్తింతడై ః 166 

అ॥ వైద్యుడు డెనశెప్పబడిన మరణలతు ణముఅను చూచుచున్నను తనను అడ గని 

దానికీ మరణవిపషయమును చెప్పకూడదు, రోగికి గాని ఇకరుఆ స గాని కష్టము కలుగు 

ఛచెడల మరణవిషయమును తన నడిగినను చెప్పకూడదు, కుళలుడగు వైద్యుడు ఏకోగి 

యందు మణలకుణములను చూచునో అట్టి వానికి మరణవిషయమును వెపస్పవండుట యే 

శాక వానికి చికిక్సనుకూడ వేయకూడదు, దూతలు మొర్దమునందును రోగ యొవ్శ్య 

ఇంటియందును కలుగు శా త్చాతములు రోగియొక్క._ ఆచార షు నడవడి ఇస్త్రదక్య 

సంపత్తి వీనినిబట్టి వమళణమూా-చక్రములగు అక్షణయులఅకం కు వ్యతి రేక లఅక్కణ కులము 

చూచినచో వైద్యుడు అట్టిరోగికి ఆఫోశ్యము నిశ్ళయముగ కోలుపనని “చెప్పవచ్చును. 

శుభదూత లక్షణములు, 

మూ సాబారం హృష్టమన్యజ్దం యశ న్యం శుక్ష బాననమ్ | 

అముణ్జ్ణ మజటం దూతం జాతి వేష క్రియాసమమ్! అనుష్ట )ఖరయానస్థ 

మనన్ధ్యాన్య[గ హేషు చ 1! అదారుచేషు నయ తేమ నుోషు (ధు వేషు 

చ 1 వినా చతుర్ధి ౧ నవమం వినా రి-కాం చతుర్దశేమ్ | మధ్యాహ్నం 

చార్ధర్మాతం చ భూకవ్చుం రాహుదరి నమ్ ॥ వినా దేశ మశ స్తం చ 

శ స్తైత్పాతిక లక్షణమ్ |! దూతం |పశ_స్స మవ్య గం నిర్దిశేదా గతం 

భిషక్ A701 

అ! మంచిఆచారము కలిగియుండుట (వసన్నుడుగ నుండుట, సమ స్తాంగము 

అతో కూడియుండుట, కీ ర్రినిక్షలిగి యుండుట, తెల్లనివ్నస్త్ర్యృమాలను ధరించియుండుట, 

బోడితల గాని జడలుకట్టినతల గాని లేని వాడుగ నుండుట్క జూతికనుకూల మెన వేషమును 

క్రియలను కలిగియుండుట, ఒం తులను గాడిదలను గాక ఇతరయానములను కలిగి 

యుండుట, సంధ్యా కాలము శ హములు వెడునతు(త ములు వీనియందు గాక సౌమ్య ము 

అగు నతుతములయందు వచ్చుట, చవితి నవమి చతుర్దశి ఈ తిభులయందు గాక ఇతర 



ఫ్ పక్షీ చరకనంహీతో 

తిభులయందువచ్చుట, మధ్యాహ్న మునందును అర్థ రా తమునందును గాక ఇతర నకు 
యములయందు వచ్చుట, భూక్రంపమును (గ వాణమును లేనప్పుడు వచ్చుట, శంభ మెన 
'చళమును కశుభములైెన ఉ త్పాత అత ఇములను కుద మెన మనస్సును కరీగియుండుట 
ఈలత ఇాములతో కూడిన దూతను కుభల క్ష ణమాలో గ అవానినిగ తెలిసికొనవలయును, 

శుధ శకునములు, 
మూశ॥ దధ్యకుత ద్విజాతీనాం వృషభాణాం నృవన్య చ! రత్నా 

నాం పూర్హకుమ్మా వాం సితెన్య తురగన్య చ ॥ సుర ధ్యజ వతాకానాం 

ఫలానాం యావకస్య చ | కన్యాపుం వర్ణమానానాం బద్ధనై కక వతో 
స్తథా 1 పృథివ్యా ఉద్భృ తాయాశ్చ వహ్నాః (వద్యలితన్య చ! మూవ 
కానాం సుమనసాం శుశానాోం చన్లనన్య చ ॥ మనోజ్ఞ స్యాన్న పానన్య 
పూర్షన్య శకటన్య చ | నృభిద్దాన్వాః సవ తాయా బడ్ బాయూః (స్త్రీ 
యా న్తథా।! జీవళ్షువక సిద్ధార్ధ నార న (పీయవాదినామ్! హుంసానాంశత 
వ। తౌకాం చాషపాణాం ధిఖానాం త భా! మ ఆ స్యాజద్విజశ క్రి" నాం (పయ 

జ్తూనాం ఘృృతే న్య చ! రోచిప్మూ_దర్శ సస్టానోం రొచనా యాశ్చ 
దర్శనమ్ ॥ గన్దః సుగన్లో నర్షశ్చ సుశుక్టో మధుతో రనః |! మృగవక్షి 
మనుష్యాణాం (వశస్తాశ్చ గిరః శుభాః 1 ఛ త్రధ్యజ వతా కానోము లే 
వణ మభిష్టుతిః। ఛేరీమృదజ్ల శ క్టనొం శూ? పుణ్యాహనిన్యనాః॥ వే వా 
ధ్యయన శ ్రాశ్చ శుభో వాయుః (వదత్నీణః | పధ వేశ్ళవవేశ తు 
విద్యా దారో లశ్ణమ్ 1? *॥ 

ఆ॥! “పెరుగు ఆత తలు (వొవ్మాణులు ఎద్దులు 'రాజు రత్నములు సీటీతోనిండిన 
కండ తెల్లనిగుజ్ఞము ఇంద్రధనుస్సు పతాక్షము ఫలములు లత్తుక కన్యకలు పురుషులు 
ఆలంక రింపబడిన మూవళ్ళు బంధింపబడిన ( శేష్ట మగుపళువు _తవ్వబడినభూమీ (పజ్య 
లెంచుచున్న ఆగ్ని మోదక్షములు తెల్లని పుష్పములు చందనము మనోవారములెన ఆన్న 
పానములం మనమ్యలతోోనిండియున్న ళకట ములంకతృతో కూడ్తియంన్న ఆవు ఆడగుజ్జము 
శ్ర జీవంజీవకమెడి పక్షి _తెల్లోవాలు సార సహక్షి చాతక్రపక్షి హూంసలం పద్మములు 
పాలపిట్టలు "నెమళ్ళు మత్స్యృములు మేకలు ఘుభకరముఅగుపత్తులు శంఖములు కొ(రలు 
నెయ్యి 'తేవోవంతములఅగు ద్రవ్యములు అద్దము సిద్ధులు గోరో-చనము వీనిని చూచుట, 
పరిమళముతోకూడిన గంధము మిక్కి_లి తెల్ల గనున్న వర్షము మధురరసము మృగముల 
యొక్కయు పతములయొక్ర్య్యయు నునుజులఅయొక్కృ_ యు | పశ _స్తములై నట్టియు మంగళ 
(పదమ్నులెనట్రియు వాక్య్యములం ఇవి సంభవించుట్క గొడుగు ధ్వజము పతోకము వీన్సి 
చెత్తుట న్లో,త వాక్యములను "భేరి మృదంగము ళంఖములం వీనియొక్క_ శబ్దముఅను 
పుణ్యావావాచకములగు శబ్బములను చేదాధ్యాయనముయొక శబ్దము లను వినుట, సుఖ 
కరయమెన డక్తిణావాయువు వీచుట ఈలవమణములు మౌొర్తమునండు గాని రోగి యొక్క 



wr: పం చలా 

ఇందియస్థానము త్ర5 

గృహమునందు (పజేశించునప్పుడుగాని కలిగినచో అట్టి రోగికి ఆరోగ్యము కలుగు నని 

తెలినికొ నవలయును, 
మూ! ముజలాచార సంపన్న ః సాతురో వెళికో జనః |! |శడ్ల 

_ యీ Cs 

ఛానోఒనుకూలశ్చ (వభూత,దవ్యనంగహాః | ధనైశ్వర్య సుఖావాస్తి 

రిష్టలాభః సుఖేన చ | (దవ్యాణాం తత యోగ్యానాం యోజనాసిద్ధి 
రు ఫీ C ఫ్రీ య 

శేవ చ 18!!! | 

అ॥ రోగియు రోగియొక్కు_ ఇంటియందుండు జనులును మంగళ కఠరమగు ఆచార 
ములను కలిగియుండుట, వెద్యునియందు (శదను అనుకూలతను కలిగియుండుట, 

(దవ్యములన్ని యు - సమృద్ధిగ నుండుట, రోగి భవీమును ఐశర్యమును సుఖమును కలిగి 

యుండుట, కోరినపదార్థ ములు సమృద్ధిగనుండుట, రోగి ధనమును ఐళ్వర్యమును సుఖ 

మును కలిగియుండుట, కోరినపదార్థ్యములు సులభముగ అభించుట, యోగ్యమ్ములైన 

(దవ్య ము లుపయోగింపబడి కార్యసిద్ధి బొందుట ఈలఅత ణములు రోగియొక ఆరో 

గకమును సూచించును, 

సుస్యన్నములు. 

మూ! గృహా పాసాద *లానాం నాగానాం వృషభ న్య చ! 

హాయానాం పురుపాణాం చ న్ను నమధిరోహాణమ్ ॥ అర్హ వానాం 

(పతేరణం వృద్ధిః నం బాధసిఃనృతిః! స్వ్న్న దేవైః సఫిక్భేభిః (వన్నన్నె 

శ్వాభిభావణమ్ ॥ సోమార్కా-గ్ని ది(జాతనాం గవాం న్యాణాం యశ 

ది జనా కం నగ వి We జ 
స్వినామ్ | దర్శనం శుక్ల వస్తాగా 0 (హద స్ విమలస్య చ |! మాంన 

అ అధ్య 0 జ జ 
మత్స్య విపా మేధ్యచ్చ._ తాదర్శ వర్మిగహః | న్యమ్నె సుమునసాం చె వ 

కుకా నాం దర్శనం శుభమ్ ॥ అశ్యగోర థ యానం చ యానం పూర్యో 

శ్రశేణ చ ! రోదనం వతితోశ్రానం ద్విషతాం చావమర్షనమ్ 18:1 
అ॥ గృవాములు మేడలు పర్వతములు ఏనుగులు ఎద్దులు గుజ్జములు ఫురువులు 

వీనిని ఎక్క నట్లును 'సము[దమును దాటినట్టును తాను వృద్ది పొందినట్లును తనయొక్క 

భాధలు నశించినట్టును దేవతలు పితృ చేవకలు యోగ్యులు వీరితో మౌట్లాడినట్లును 

చందుడు సూర్యుడు అగ్ని ద్విజులు గోవులు క్రీ రిమంతులగుజనులు తెల్లనివ్యస్త్రృములు 

నిర్శల మైన మడుగు వీనిని చూచినట్లును మాంసము మత్స్య ములం విషము ఆ మేధ్యము 

గొడుగు అద్దమా వీనిని (గహించినట్లును తెల్లని పుష్పములను చూచినట్లును గుజ్జములు 

గోవులు రథములు వీనిని ఎక్కి_నట్టును తూర్పుగను ఊ త్రేరముగను ప్రయాణము చేని 

నట్లును ఏడ్చినట్లును పడి లే-చినట్లును శత్రువులను సంవారించినట్లును జనించిన స్వప్న 

ములు ఆరోగ్య నూ-చక ములుగ నుండును, 

ఆరోగ్య లతణములు, 

మూ! న_త్త్వలమణనంయోాగా భకిర (ద్య ద్విజాతిషం! సాధ్య 

త్యం నచ నిర్వేద స్త దారోగ్యన్య లత.ణమ్ ॥ 81! 



836 చరకనంహిత 

అః రోగి సత్త్వగుణము యొక్క లతణము లతో కూడియుండుట, వైద్యుల యం 

దును (బావ్మాణులయందును భక్తిని కలిగియుండుట, రోగము సాధ్యదళ నొందుట, 

విచారము లేకుండుట ఇవి ఆరోగ్యలకు ణఇములుగ నుండును, 

ఆరోగ్య ఫలము. 

మూ! ఆరోగ్య్వాద్చల మాయుశ్చ సుఖం చ లభతే మహత్ | 

ఇస్టాంశ్బావ్యవ రాన్ ఛావాన్ పురువః శుభలతుణః 11881 

అ॥ ఆరోగ్యమువలన బలమును ఆయువును అధికమగు సుఖమును ఇష్టములైన 

ఇట్టి ఇతర భావములను శుభ లత ణముఅతో కూడినవాడె మనుజుడు పొందును, 

అధ్యాయ నయగ హాము, 

మూ! ఉక్తం గోమయమూర్చ్మీ యే మరణారోగ్య లతణమ్ | 

షో 5 కై 

దూతన్యప్నా నరో క్నాతే యు కృసిద్ధివ్య పా యసు 
॥89॥ 

అ ఈ గోమయ చూర్శీ యాభ్యాయము నందు దూత, స్వప్న ములు, మార్లమునం 

దును రోగి యొక్క ఇంటియందును క లగు ఉ తార ములు యొ క్షి సిద్ధి ఫీని నాశ 

యిం-చచిన మరణలతుణములును ఆరోగ్యలత.ణములును చెప్పబడినవి. 

ఇం డియగ్థాన సంగ్రహము, 

మూ! ఇతీద ము క్షం (వకృతం యథా తథా తదన్వ వేత్యం 

సతతం భిషగి దా | తా హీ సిద్ధిం చ యశశ్చ శాశ్వతం న సిష్ష 

కర్మా లభ తే ధనాని చ 190॥ 

ఇత్యగ్ని వేశకృ తే త్త చరక వతి నంస్కృృ తే ఇన్లి్రోయస్టానే 

గోమయవచూర్చీయ మిస్ట్రియం నామ జా్యదకో 2 ధ్యాయః! 

DD 

ఆఅ ఈ ఇం|డియస్థానము అనుకూలముగ నుండునట్లు చెప్పబడినది, వైద్యుడు 

ఇందలి విషయమునంతను గమనింపవలయును, అట్లు చేసినచో సిద్ధకర్ము డై ఇష్ట నీద్ధిని 

శాశ్వత మెన కీ రిని ధనమును పొందును, 

ఇవ్విధంబున, (శ్ర'పాదోపనామకకృష్ణ మూర్తి శాస్త్రీ ప్రణికేంటైన చరక్షదీపిక యనెడి 

చరకసంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు గోమయ చూరు యేం[గియ మనెడు 

ద్వాదళా ధ్యాయము సమౌ ప్ప్తము. 

ారారాష్ట్రేథలం = 

ఇందియసానము నమా ప్తము, 
(౯ థి ఎవ 

ఆదారంగా 



[వథమాధ్యాయివుంం 
బీ 

ఫరా |! అథాతో మదనకల్సం వ్యాఖ్యా న్యామః il 

అ! పిమ్మట వమువనక అ్పమును వెప్పుచున్నాము, 

మూ! ఇతి హ స్మాహ భగవాన్నాతేయః 12! 

ఆ అని భగవంతుడగు ఆఅ్యతేయుడు చెప్పెను, 

"మూ! అథ ఖలు నమనవి రేచ నార్థం మదన ఫలాదె (తివృళాది 
ధాటీ అ ర యయ ~ a నొం వమనవిశేచన [దవ్యాణాం సుఖోవభోగ్యత మైః నహానై్యర్హ వ్య! 

వివిధై సృద్యోగానాం (క్రియావిథా సుఖోపాయన్య సమ్యుగువక ల్పనార్థం 

కల్పస్తాన మువ దేయ్యా మోఒఒగ్ని వేశ 1౨1 
'అ॥ పిదప వమనముఅని మి త్రేమును విరేచనములనిమి కమాను వమన్యద వ్యములగు 

(మంగ కాయ మొదఆగు పాని యొక్కయు విరేచన దవ్యములగు తెగడ మొదలగసువాని 

యొక్కయు యోగములను సుఖముగ నుపయోగింపతేగినట్టియూ అ నేకపిఫములైన 

టియు ఇతర ద్రవ్యముల తోకూడ సుఖమునగ తయారు చేనుకొను నిమిత్తము కల్పస్థాన 

మును చెప్పబోవుచు న్నామ. 

వమనవిశేచన చిరుకి, 

వూ! తత దోవహారణ మూర్ధ్వ్యఫాగం వమననంజ్ల జ్ఞకం, అధో 

భాగం విశేచన సంజ్ఞ కం, ఉభయం వా శరీర నులవిలేచన సంజ్ఞాం 

లభ లే ఖీ 41 

అ॥ ఊర ధ్ధ్వ్యమొర్షమువలన దోషమును హరింప జేయుట వమనమనియు ఆధోమార్ల 

మువఅన దోప మును వారింప వేయుట విరేచనమనియు “చెప్పబడును. విలేచనళబ్దమ 

శరీరమలమును పోగొట్టుట ఆను సొమొ న్యార్థ్యమా కఅదగుటవే ఆ౭ండింటినికూడ శ 

షన శబ్ద ముచే వ్యవవహారింపవచ్చును, 

 వమనవిశేచన (ద్రవ్యములయొక్క- కర, 

వూ! త తోర్లకీక్లక్ల స్ట సూమ్మవ్య బాయివి శాశీన్యామథాని స్వ 
లం ౯౩౧౯ 

వ్శ్యేణ హృదయ ముచేత్య ధమనీ రనుసృత్య నమ్యక్ యుకె స్థూ 
@ 
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లాణు సోలో భ్యః శీవలం శరీరగతం దచోవనంఘాత మాగ్నోయత్యాల్ 
నిష్యన్దయ్యన్ లె క్యామ్ విచ్చిన్ష స్త్ స న విచ్చిన్నః వరిస్తనః న్నే హాభా 
విచే రంకు స్నేహా క్రభాజనస్టేమిత ర కో ద్రమనజ్ఞన్నణు|ప్రవణ భావాదా 

వమూశయ మాగతో నాదాని (వణున న వాయ్యాత్నక Ea దూర ర్ల 

ఛా పథావాడాొ మధ స్యోర్ట్యముస్ష వ్య, నలిల వృథివా [డై ర్వా 

దధోభాగ (వభావాచ్చ జెవధస్యాధః (వవ ర్త రే. ఉభయతళ్ళ్చోభయ 
గుణతా ఏల్ + బతి డి లత్షణోధేశః 0. 

అ ఉష్ణ వీర్యము పీష్ష పణమ కక్ష గుణము సూయ గుణము వ్య వాయిళ క్రి కి విశాల 

శక్తి ఇవికల (దవ్యములు తమళ క్రి, పా 'హోడయమును పోంది ధమనులయందు వ్యాపించి 

స్థూలనూక్సు. సోతస్సులద్యారా సమ _స్టశరీరమును పొందిన దోష సముదాయమును 

ఆగ్నే యగుణము కలవగుటవలన కరిగీంచి తీరే గుణము కలపగుటవఅవ వేదించువు. 

ఛేదింపబడివ ఆదోపుము చలించిన'దై చమురుతో పూయబడిన పా క్రయందున్న తేన 

వె స్నేహకర్మ వేయబడిన శరీరమునందు ఆంటుకొ నక అణు స్వ భావమును బహిర్షమున 

స్వభావమును క్రలదగుటవలన ఆమౌళయవమునుపొంది ఊ దానవాతే ము చే (పే రేపింపబడి 

నదె ఆ పయోగింపబడిన (దవ్యముల యొక ్ క._ అగ్ని వాయ్యా తక త్వమువఅనను ఊర్థ్వ 

మును సోందించు స్వ భావమావల వను ఊస్థ్వమౌర్దమాన బయలు వెట్ లును, (ద్రవ్యముల 

యొక్క సోఅప్ఫథి వ్యాల్మేక లేము వల నను “తధోమార్లమును పొందించు స్న భావము వలో 

నను ఆధోమౌర్షమున బయలువెడలును, (దక్యములియొక్క “పేవచెప్పబడీస అన్ని 
విధములగు స్ట ఫౌవములవలన రెండుమౌర్తము లనుండి బయలు వెడలును. 

వమనవిరేచన (ద్రవ్యములు లా తదొో్వోగ సంఖ్యావివర్ ము, 
లీ 

మూ! తత్ర ఫలజీమణాత కేయ్యోకధావమార్లన కుటజకృత వేధ 
ర 1 ర్ట యింత రం . ఆర్య ళీ శీ నానాం శ్యామా, తివృ చ్చతు రజ్జులక్ల్యక మహోవృక్ష న్వప్తలా శజ్ధీసీ 

న (ద్రవ్తి ఏనాం చ నానావిభ చేశ కాలం సంభ వాస్యాద రనపచ్య 

పాక హాం విపాక |వభివ (గహణాకేహ ' దోవ.వ వకృతివ యో 2 లానగ్ని భక్తి క్పినాత్న్య 

రోగావస్థాది నాన్మాపభావవత్యాచ్చ, పిచి చిత గన వర్షరన న్పర్శానా 

వభోగ సుఖార్థ మపరిన్మ్యేయ నుయోగాహమవి చ నతాు (ద్రవ్య 

గాం వికల్పమాడ్లోవ దర్శనార్థం వడి రెచన 'యాగశ తాని వ్యాఖ్యా 

స్యామః ! తాని తు ద్రవ్యాణి దేశ కాలగుణభి జన నంవద్విర్య బలా 

థానాత్ క్రీయానమర్థతేమాని భవ_స్తి ॥7॥ 
అ (మంగకాయ దేవదాళీ చేదుసొర "పెద్ద చేదువీర కొడిసేపాల విత్తులు 

చిన శేదువీర వమన(ద్రవ్యమాఅగు వీనియొక్క_యు నల్ల తెగడ తెల్ల తెగడ శేల లాద్దుగ 
య cn (Ma 



క ల్పస్థానము, పైవి 

జెముడు సంబచేణు ఈశ్వరి దంతి పెద్దదంతి విరేచన్మదవ్యములగు వీని యొక ఆము 

కల్చనలః (యోగములు అ ే కవిధములుగ నుండును. ఎందుచేత ననగా [ద్రవ్యములు 

నానావిధములగు దేశములయందును కాలముల యందును పుట్టుట రుచులు రసమాలు 

వీర్యము విపొకము (పభావము అ'నేకవిధముఅగు వీనిని కలిగియుండుట, చేవూము 

దోషమా (పకృతి వయస్సు బలము జాథ రాగ్ని ఇచ్చ సాత్మ్య ము రోము రో గావస్థ 

మొదలగునవి యనేకవిధములుగ నుండుట, సుఖముగ నుపయోగించుకొనుటకు ఆను 

కూఅముగ గంధము వర్షము రసము స్పర్శ ఇవి కలుగునట్లు తయారువేసికొనుట వీని 

ననుసరించి అపరిసం ఫ్య మములగు సంయోగములను పరిక ల్పించుకొ నవచ్చును. ఆయి 

నను కల్ప నావిధానము తెలియున్సిమి త్రేము ఆరువందల యోగములను చెప్పబోవు 

చున్నాము, బేళము కాలమా గుణము స్థానము వీనియొక్కు_ ఊ క్రమత నుబట్లి (దవ్య 
ములు ఆధికళ క్రి కఅవె ఆధిక్రమగు పనిని వేయును, 

దేశతై విధ్య ము, 

మూ! త్మ (తివిధః ఖలు ేళో జాజ్ఞలో౭_నూవః సాధారణ 

శ్చేతి || 

అ॥ 'దేళము జాంగ అమనియు అనూపమనియు సాధారణనునియు మూడువిధము 
లుగ నుండును. 

జాంగల చేశ వివరణము, 

మూ! త, త జూజలః వరొంకాశభూయిపన్న కుఖిరపి కదరఖది రా 
గ స్ అలా 

సనాళ్యక క్ష ధవతినిశశ బ్లకీశాల సోమవల్క_ బదరీతిన్లు కాశ (తే వటామలక 

వనగహనో=_ నేక శమిోకకుభలింశ పా పాయః స్థిర చుప్కం వవనబల 

విధభూయమాన (వనృత్య_త్తరుణవిటవః (వతతమృగతృప్తాకూపోవ గూఢ 

_స్తనుఖర పరువసికతాశర్క_రాబహులో లావతి త్తి చకోరాన్నువచిత 
భూమిభాగో వాతవి _త్తీజహులస్థిరక ఠినమనుష్యు పాయో శోయః 18h 

అ॥ జాంగల|/పడేశము విశాలమైన ఆశాళముతో కూడుకొనియుండును, నల్ల 

చండ చండ వేగ తెల్ల మద్ది ధవవృతీ.ము “నెమ్మి చెట్టు ఆందుగు ఇరుగుడు కానుగ 

"రేస లొద్దుగ రావి మరి ఉసిరిక ఈ వృక్షములయొక్క_ వనములతో వట్టముగా 

నుండును, జమ్మి మద్ది బూరుగ ఈవృతములతో వ్యా ప్త్వమె యుండును, స్థిరమైన 
టియు రూక మెసట్రియు గాలియొక్కు_ బలమువలన కదల్బబడి అడుచున్న శేతే 

కొమ్మలుకల చెట్లతో కూడి యుండును. ఎండమౌావులును బొవులును కలిగియుండును, 

సన్నముగ ను గరుకుగను క ఠినముగను నుండు ఇసుకతోడను గులక రాళ్ళతోడనుకూడీ 
యుండును, లావుకపక్షి తి త్రిరిపక్షి చకోరపక్షి వీనిని అధికముగ కలిగియుండును, 
వాలేపీ త్రేయ అధికముగ నుందుసట్టి యు సైర్యమును డార్భ్యమును కలిగినట్టియు మను 

మ్యులతో ఘాడికొ నియుండు ను, ఇట్టది జాంగ ల్మపటేశ మవబడుము, 
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అనూవచదేశ వివరణము, 

మూ! అథానూపో హీినాలతమాలనారి కేల కడలీవనగహన?, 

సరిత్సము[దవర్య_న్త న 'పాయః, నిరిరవవన బహులో, నష్టులవన వానరోవ 

శోభిత తీరాభిః సరిద్భికవగ తభూమి భాగ కీ తిధరనికోజ్ఞనోవ శోభిత 

మన్పవవనానువీజిత శీ తిరుహాగ హని వో2_ నేక వన రాజీపుప్సీత వనగ హాన 

భూమిభాగః, స్నిస్ధతర్ముషతానొ ర గసహాధో, పహాంనచ్మక వాక బలా కానస్టీ 

ముఖ పుణ్ణరీక కాదమ్సు మద్దుకోయప్టి 'భృజ్ఞరాజశతవ।త్ర మ త్తకోకిలా 

నునాదితేతరుణవిటహః, సుకుమార పురువః, వవనక ఫ పాయో జేయః॥9॥ 

ఆ॥ గిరుక తాడి చీకటి చెట్లు కొబ్బరిచెట్లు ఆరటి చెట్టు వీ నోట్లో ఘూడి 

యుండును. నదులతోడ వు సము[దముతోడను వ్యా _ప్పమె యుండును. చల్లని శాలి 

ఆదికముగ వీచుచుండును. పొగడవృకు వలు నీటి, పబ్బలి వీని వే (ప్రకాశించుచున్న 

తీరములుకల నదులతో కూడియుండును, పర్వత ములతోడను పొడరిళ్ళతోడను (పకా 

శించుచుండును. మందవాయువుచే కదల్బబడుచున్న వృత్షేములను కలిగియుండును, 

వనపం కులతోడను పుప్పవనములతోడను దట్టమెన వృషుములతోడను కూడియుం 
డును, హంసలు చక వాక్రపత్సులు 'బెస్టరుపత్షంలు నందిముఖము పుందరీక్షము కలఠలవాంచస 

వటి కాకి కోయప్టీ భృంగ రాజము తత్ర ప క్రము మదించినకోకిల కాయుచున్న పనితో 

కూడిన చిగురుకొమ్మలు కల వృక్షములతో కూడియుండూను. సౌకమార్య మూకల మను 
జులు కలదిగ నుండును. వాతకఫ (ప్రాబల్య ము కలదిగ నుండును, అట్టిది ఆనూప (పదే 

మనబడును. 

సాధారణ దేశ వివరణము, 

మూ॥ అన యోరేవ ద్వ యోచ్టైశ యోర్వీరుద్యనన్పతి వానన్పత్య 

నేకుని మృగగణయుతేః స్థిర సుకుమార వన్మనంహూననోవవన్న సాధారణ 

గుణఫురువః నాధారణో శాయః | 10॥ 

అ॥ పపైనవెప్పబడిన రెండు దేళములయందునుకల పొదలు మరి మొదలగు వృత. 

ములు కానుగ మొవలగ వృక్షములు పక్షులు మృగ ములు వీనితో కూడినట్టియు 

స్టైర్యము సౌవమౌర్యము శరీరకాంతి సౌధారణగుణములు ఇవికల నునుజులతో | కూడి 

నట్టియు దేశము సాధారణచేశ మనబడును, 

ఓపధ్మిగహణ యోగ్య ప్ర వ దేశము, 

మూ! తత్ర చేశే జాజ్జ్ఞలే సాధార జీ వాయభాకాలం శిశిరాత 

వవవన నలిలశేవితే నమే శుచౌ (వదక్షిణోద కే కృశానమై త్య చేనయబ 

నాగారస భాశ్వ్య భారామ వర్మీకోషరవిరహి తె కుక రోహీపా న స్తీచే న్నీ గ్గ 
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కృనమధురమృ త్తి శే సువర్ల వర్హ్ణమధురమృ త్తిశే చా మృదావఫాలకృ 

సేఒనుపహ తేనై ్యర్బ్పలవ_త్త రెర్టు) మైెరావధానిజాతాని (ప్రశ న్య శే! 
అ॥ ఆయా కాలమాలకు తేననట్టు మంచు ఎంద గాలి ఉదకము వీనితో కాడి 

సట్టియు సమౌనముగ నున్న ట్లియు పరిశు_భ మెవట్టియు యోగ్యమైన ఉదకము కలిగిన 

ట్రియు శ్ళశానము చెత్యవ్భకుము దేవాలయము యజ్ఞశాల 'సభాస్థలము రం్యఫము 

లు ఉ చద్యానవనములు పుట్టలు చవిటిమన్ను ఇవి లేనట్టియు దర్భలు రోహీప క తృణము 

వీనీతో వ్యా _స్ట మెనట్టీయు స్ప గుణము నలుప్ప తీపి ఇవిగాని బం గారమువంటిరం 

శీపి ఇవిగాని కలిగిన మన్నుతో కూ డి నట్టి యు మృదుత్వము* లిగినట్రియు (తవ్వబడనట్టి 

యు ెద్దవియగు ఇత రవృక్ను ములతో ఆవరింపబడ నట్టి యా జూంగ ల|పదేశమనం దు 

ని సాధారణ, పడేళ మునంచుగాని జనించిన ఓపధులు (పళ సములుగ నుండును. 

మూ! తత్ర యాని కాలజా తాన్యాగ త సంపూర్ణ (వమాణరనవి 

-ాం అ అర జ జడ | వ «9 ర్యగన్ధాని క్ లాత పాగ్నినలిలవవనజన్తుభిర నువ హతేగ నవ ర్షర నన్పర్శవ 

ఛావాణి | వత గాణ్యు! సీవ్యాంందిళిసి తాని 'లేపాం శాఖావలాశ మచి5 (వత్యగ్రాణ్యు దీచ్యాందిశిస్థి ఆ ఖా 
(వరూఢం వర్థావన_న్త యోన్లాహ్యాం, గీష్కే మూలాని శిశిరే చ శీ 

(వరూఢ వర్ణానాం, శరది త్యక్క-న్షట. రాణి, సామ స్టే సారాణి వ 

వుష్పఫలమిళతి, మజ్జలాచార 8 కల్యాణవృత్తేః శుచి శుక్షవాసా'ః 

సంపూజ్య దేవతా మగ్నిమశ్వ్ న" గో యాహ్మణాంశ్చ కృతోవవాసః 

c ల డ్ ఛ్ (పాజ్బుఖ ఉదజ్బుఖో వా గృష్టాయాత్. 1121 

ఆ! సక్రాలమునందు జనించినట్టియు (ప్రమాణమును రసమును పీఠమును 

గంధమును సంపూర్ణము? కలిగినట్టియు కాలము ఎండ అన్ని ఉదకము గాలి (క్రీము 

ల వీనిచే చెడ శొట్టబడని గంధమును వర్షమును రసమును స్పర్శ్మయు (ప్రభావమును 

క లిగినట్టియు సంపూర్షగుణముఅం కలిగినట్టియు ఊ త్తరదిక్కునందు పుట్టినట్టియు ఓహ 

ధులను (గహింపవలయును, ఇట్టి ఓపధులయుక్క. లేతకొమ్మలను లేతఆవల శు వర్ష 

బుతువునందును వసంతీబుతువునందును, రాలిపోయి మరల మొలిచిన అఆకులుగ ల 

వీనియొక్క_ వేళ్ళను (గ్రీమ్మబుతువునందును శిశిరబుకువునందును, పట్టలను దుంప 

అను పాలను శరదృతువునందును, చాపలను ఆకలను పుష్పములను ఫలములను 

హీమంత బుతువు నందును (గహింపదలయును, పరికుద్ధుడె మంగళొ చరణమును శేవీ 

పవికుడై తెల్లని వస్త్రమును ధరించి దేవతలను ఆగ్నిహో(తుని అశ్వనీ దేవతే అను 

గోవులను చావ్మాణులను పూజించి శపవాసమును చేసి తూమ్చముఖముకల వాడే 

గాని క్లూ శ్రరయఖయుకల వాడే గాని (గ హింపకలయుకు. 



£92 చరక సంహిత, 

ఓవధి రతణవిధి. 

మూ! గృహీ త్యాచానురూపగుణవ ద్భాజనే సంస్థా ప్యాగా శేషు 

(పాగుదద్యా రేషు నివాత్మవవ్నాతెక బే ఆము నిత్వే పుబ్బోవహోర బలికగ 

వత్సు అగ్ని నలిలోవ స్వేద ధూమకబోమూవి.క చతువృదామనభిగమ్సు 
యాని న్గవచ్చన్నాని నిక్యేప్యాసజ్య స్థావయేత్. ॥ తాని చ యథా 
దోషం (వయుక్షాత 1:81 

అ॥ ఓషధులను (గహీంచి ఆనుకూలగురాములుక అ పొ తలయందుంచి తూర్పు 

దిక్కు నకుగాని ఊ క్తరదిక్క_నవగాని ద్యారము క లిగినట్రియు గాలియొక్కు_ రాక 

పోక అక అనుకూలముగ నున్నట్రియు ఫుష్పువూజలును బలిక ర్మయు ఎల్లప్పుడు ను జరుగు 

చుండువట్టియు గృవామునందు అగ్గి ఉదకము అవిరి పాగ ధూళి ఎలుకలు జంతువులు 

ఇవి పొందకండునట్టు బాగుగ మూత పెట్టి ఉఆట్లలో పెట్టి జా్యగతగ నుంచవలయును, 

వానిని దోపూనుసారముగ (సయోగింపవలయును, 

మూ! నురాసౌపిరక తుషోదక మై చేయ మేవక ధాన్నాన్లుఫలామ్ల 

దధ్యన్లూదిభిర్యా తె, మృద్వీకామలక మధుమధుక వరూవ క ఫలఫాణిత 

శీరాదిభిశ్చ విత్త, శ్రేవ్మణి తు మధుమూ(త కషాయాది భిర్భావతా- 
న్యాలోడితాని చ ఇత్యు క్రైళ, తం వి స్తరేణ (దవ్య చేహ దోవసా 

A x, వవ్! గ > i త్న్యాదీన్ వనస్తాదీంశ్చ (విభజ్య వ్యాఖ్యాస్యామః ॥:4॥ 
ఆ|| వాతమునందు సురఫొవీరకము తుపోదకము మె నేయమాు మేదకము ధాన్యా 

న్లుము అనెడి మద్య ముఅతోడను దానిమ్ము మొదలగు పుల్లని రపములతోడను పుల్లని 
సెగుసతోడను,పి త్సోమునందు (దాత్షపండ్డు ఉ సీరికపండ్లు యప్టి మధుకము ఇప్ప పువ్వు 
చిద్రీతపండ్లు వీనియొక్క_ రసములతోడను చెరు[గ్రపాకము ఆవుపాలు మొదలగువాని 

తోడను, క ఫమునందు తేనె గోమూ తము ఆయాకషాయములు మొదలగు వానితోడను 
భావనచేనీ వానియందు కలిపి ఇయ్య వల యును, ఇట్లు సంగవాముగ చెప్పబడినది, 

(దవ్యములు జేవాము దోషములు సాత్మ్యము మొదలగువానిని వసంత బుతువు మొద 

లశువానిని అనుసరిం ని విస్తరించి చెప్పబోవు చున్నాము. 

మదన ఫల Ul హణ ప కారము, 

వూ! వమన ద్రవ్యాణాం మదనఫలాని శేష్టత మాన్యాచశ శె, 
ని © ౭ 

అనపాయి'త్యాల్ ; లొని వస _న్నగీవ్మ యోర న్తే పుపూశ గయుగ్భ్యాం 

మృగశిరసా వా గృషహాయాత్ మైతే ముహూ_ర్టే కరణే చ | యాని 
పక్యాన్యహరితాని పాణ్ణూన్య వ్య(కీమిాణ్య కృ ఇాన్య_హాన్యాని పూతా 

న్య నుజగ్గాని, "తాని (వగ్భృహ్యా కుశ పుకు బగా గోమయీ నానులిష్య 



క ల్చస్థానము ఫర 

యనతువమావ శాలి ఏహికులుళ్ణ ముద్ద వలానామన్యత మే నిదభ్యాద 
2 వీ 

అ ధ్ర . | జ 

ప్రరాత్రం, అ డార్ల (౦ మృదుభూ తాని తాని మధి(ప్టగ స్థా నుద్ధ్భ్భత్వే 

నోవయేత్ , సుశుప్మూ_ణాం ఫలవివ్పలీరుద్ధ రేత్ , తాసాం ఘృతెదధి 
మధువలల విమృది తొనాం పునః శుప్కూ_ణాం పూర్తం తాసాం వ 

క్లథం సు పమృష్ట వాలుక మరజస్క_మాకణ్గం పూరయితా నంవచ్శ 

నుగు స్తం శిశే క వయేత్ 115 * నంను 0 ఎ ఆనజం సమ్యక్ సావ | న్నం న్వనా ఎ ని § మ్య న్ధప lil 

అ॥ వమనదడవ్యములలో [మంగశాయలు అపా కువూను చేయని వగుటవలన 

మిక్కిలి ( శేస్టములుగ నుండును. పండివట్టియు పచ్చతనముపోయి తెల్ల గనున్న్రట్లియయు 

(క్రిములు లేవట్టియు లొవుగను పెద్దవిగను నున్న ట్రియు పరిశు[భముగ నున్న ట్రియయు 

పతులు "ముదలగు వాని చే కొరక బడినట్తి యు [మంగ పండ్లను వసంత గ్రహ బుతు వుల 

యొక్క మధ్య కాల మునందు పుష్యునతు. త మువందు గాని మృగకికనతే (త్రమున. దు 

గాని మ్మిత దేవతాక మగు ముహూూర్ర్తమునందు శుభ క రణమునందా (గ్రహించి దర్భలతో 

చుట్టి ఆవుపేడతో వూనీ యవలఉోక మినుములు శాలిధాన్యయు (వీహిఛాన్యము ఉల 
వలు పెసలు వీనిలో దేనియొక్క_ రాశియందైనను ఎనిమిదిగోజు లుంచవల యును, 

పిమ్మట మెత్తన నైనట్టియు 'రేనెయొగ్గు వాసనతో కూడినట్టి యు వానినికతీసీ "బాగుగ 

ఎండించి అందలి గింజలను (గహింపవలఅయును, ఆగింజలను నెయ్యి జకస తేచె 

నువ్వులపిండి వీనితో కలిపి మరల ఎండ బెట్టి కొ క్తవండలో నిండుగపోని బాగుగ 

జల్లింపబడ్సినట్టి యు దుమ్ము లేనట్టియు ఇసుకను క్రంఠేముపర్యంతేము నిండుగపోని మూత 

"పెట్టి ఉట్టియందుంచి రవాస్య పడేశమునందు జాగ రక్త చేయవలయును, 

వమనవిధథి, 
{i స్త దం ౧ అకు ఆధ ద మూ! అథ ఛర్లనీయమాతురం ద్వ్వ్యహాం (త్యహం "వౌ న్నహా 

'స్యేదొవవన్నం శ్వశ్భృర్షయిత వ్య ఇతి (గామ్యానూపౌదక మాంసరస 

శీరదధిమాప. తింళో కాదిభిః సముశ్లే_ శిత శ్లేహ్నాణం వ్యుషితం జీరా 
౧7 యా oy, ne 

హారం పూర్యాఖా కృత బలిహోమమజ్ఞల (పాయశ్చి త్తం నిరన్నమన 

తిస్న ౦ యవాగ్యా ఘృతమ్మా తాం చ వీతవ న్హం, తాసాం ఫల పిప్ప 

ల ; ష్ కత యవి లీనామ_న్తర్న ఖముపష్షిం యావ ద్వా సాధు మస్వేత జర్లరీ ఎకి ప్రా 

మధుక పూయేణ కోవిదార కర్చు చార పీవవిదుల బిమ్బాశ ణ పుష్చువదాపు 

స్ప ప్రత్యిక్చు ప్పీక పాయాణా మన్యత మేన వా ర్మాత్రిమువీతం విమృధది 
శం ఘృతమధు మైన్టవ యు క్షం సుఖోవ్షం కృత్యా స్తం శ రావం 

"ఐవీ $6 ర్య మగా నేనాభిమ_న్హ) యేత్ | హం (బహ్మదమోొశ్వికు న్హభాచన్దా) 

ర్కా-నిలానలాః! మువ మః సౌవధి గామా భూత నశ్టైశ్చ పాన్సు తే రనా 
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యనమివర్షీ శాం చేవానామమృతం యథా | సుభేవో తమ నాగానాం 

_బె షజ్య మిదమ స్తు తే| ఇత్యేవ మభిమన్తో స దజ్బుఖం (పాజ్బుఖం 
om 

వా2.2౬తురం పాయయేత చేవ్మజ్వరగుల్బతూల వతిశ్యాయవ న్తంవిశే 

శృం పునః పున రాపిత్తా గమనాతీ , తేన సాధు వవుతి | హీన వేగం 

తు పివ్చల్యామలకనర్ష వవచాకల్క-ల వణోస్మ్రోద కై? పునఃపునః వవర్ష 
యేచావీ త దర్శనాదిత్యయం సర్వ చ్చర్షన యోగ విధిః M17 

ఆ॥ వాంతి చేయింపదగిన రోగికి రేండు కలేక మూడురోజులు స్నేహ స్వేదము 
అను చేయించి మరుసటిరోజున వాంతిని చేయింపవల యును. (గామమునందును అనోప 

దేశ మునరదును ఊఉదకములందును సంచరించు జంతు వులయొక్క మాంసన సము పాలు 

“ఇరుగు మినుములతో తయారు వేయబడి న పవాగ్థ ములు నువ్వులతో తయారు వే యబిడీన 
పదాస్థములు కూరలు మొదలగువాని చే కఫము నుక్లేకేశము సోందించి ర్మాతి ఉపవా 
సమును చేయించి ఆహారము జీర్ణ మెనపిదప ఉదయమున బలికర్భ హోమము మంగళ 
కార్యములు (పోయక్సి తేమ ఇని చేసి నట్టి యు భిజొంపవట్ట్రియు మనుజునకు వనుసోషు 
ధము నియ్యవలయును, సరిగ స్నిద్ధుడు శానియడల -నేతితోకూడిన యవాగువును, 
సరిగ స్నీగ్గుడెనయెడల శేవల యవాగసవును ఊ త్రీ మపరిమాణముళ నీచ్చి వమసోష 

థధము నియ్యవలయు ను, పూర్యమావందు చెప్పబడిన (మంగగింజలను పి డికిలీకి వచ్చి 

సన్ని గాని కావలసినన్ని గాని (గ్రహించి నలియగొట్లి ఆతిమభుర కహాయనమునందు గాని 

పృర్రదేవకాంచనమా తెల్ల దేవకాంచనము కడిమి (పబ్బలి దొండ తేలుమణిశెట్టు పత్తి 
ఉత్త రేణు వీనిలో చేనియొక్క_ క సాయమునందై ననుగాని క్రలపి యొకరా తీ యుంచి 

పిసికి వడియగట్టి నెయ్యి తే సైెంధవలవణము వీనినికలీపి కొద్దిగ వెచ్చచేసి మూకుడు 
నందు పోని “క్లీం (బవ్మా దకుశ్వి” ఇత్యాది నుంరముచే ఆభిమం(తీంచి దానిని 
ఊఉ త్తరముఖముగగాని తూర్పుముఖముగగాని యున్న రోగిచే (తాగింపవలయును, 
శేహ్మ జ్వరము గుల్మము పడి "ససెము ఇవికలవానిచే పిత్తము బంకుట పడునట్లు విశ్లేషించి 

(తౌగింపవలయును. అట్టుచేనినచో వమనములం సరిగ నగును. సరిగ కానియెడల 
పిప్పళ్ళు ఆ నీరీక్ కాయలు ఆజాలం ప్రవి యొక కల్మాము, ఉప్పు, వేడినీళ్ళు పీస్పన్సి 

తరచు ఇచ్చి పీ త్రము జయటపడువఠర వ వమనవులను చేంణంసవలంకు నూ, ఇట్లు నమన 
విధి సామౌన్యముగ చెప్పబడినది, 

మూ! న ర్వేషు తం మధునై న్టవం క్ర ఫవిలయన చ్చేదార్థం వమ 
నేషు విదథ్యాత్. న చోప్లవిరోధో మధున శృక్ణన యోగ యు క్తన్వ, 
అవివక్య (వ త్యాగ మనాద్దోవ నిర్భర ణాచ్చేతి 1131 

ఆ$? కఫమును పేదించుటకును నశింప చేయుటకును. తేసి సంధవలవణము వీనిని 
సమ స్ట వమనోష స ములయందును కలంపవలయును,వమనో షదధ్రములయుదు కలపబడిన 

కేశా పక్యము కాకండగనే బయటికి వచ వదగుటవలనను దోషములను జారింహ 
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శ్రేయునదగుటవలనను ఉ ప్ల విరుద్దము శా చేరదు. 
మూ! ఫలవివ్పలీనాం చా భాగా కోవి దారాదిక పా యణ 

త్రినస్హకృత్వః (సావయేత్ , తేన రసేన తృతీయభానం పిష్ట్యా మా 
(శాం హరీతక్ష్భిర్యిభీత కై రామలక్రై ర్యా తుల్యాంవ_ర్త యేజ్ తాసామే 
కా బ్వే వా పూర్వోక్తానాం కపామాణామన్య?మస్యాక్టాలిమా తే) 
ణ విమృద్య బవ చ్ర్రేవ్మ్మవ సేక్కగస్థిజ్యరోదరా రుచిషు పాయయీదితి 
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ఆ॥ [మంగ గింజలను _ రెండు భౌగములుగ (హించి ఎజ్జ చేవ కాం చనమవా మొన 

అగువానిలో చేనియొక్కు_ కపషాయమునం_దైనను కలిపి ఇరుకడిరుక్క_ సారులు 
వడియకట్టవఅయాను. మరియొక భాగమును (గహించి వడియక ట్రినఆరసముతో 

నూరి కర క్యా_యలతో గాని తాని కాయలతో గాని ఉ సీరిక శాయలఅచోాని 

సమౌనముగ నుండునట్లు ఉండలను చేయువలయును, వానిలో ఒకటినిగాని 

శెండింశినిగాని, ఎజ్జ'దేకకాం వనము మొవలగువానిలో డేనియొక్కు_క సాయ 

మునెనను నాలుగుపలముల పరిమితిగ (గ్రహించి యందుకలిపి బలవ త్సీరమగు కఫ 

(ప సేకమాు (గంథులు జ్వరము ఉదర వ్యాధి ఆరుచి వీనియందు కౌగింపవలయును. 

'స్నేవా స్వేదములను చేయించుట అభిమం[తించుట “వుం వలగువానిని పూర్వమునందు 
వెప్పినవిధమున నే చేయవలయును, 

మూ! ఫలకి పృలీశీ రం, తేన వా శ్రీరయవాగూ మధోభా గర క్షపి 
శ్రే వ్యాధ్రాహే తజ్జన్య వాదధ్న ఉ_త్తరకం కఫచ్చర్షితేమక ముఖ[వశే 

శేషు పూర్మశ రానం, తస న్యవ పయనః శ్తన్య ననాని కాష్షులిం విల్తెప 

కుపితే ఉదఃకళాహృదయేచ తనుకకోవదిగ్ధ ఇతి సమానం పూశ్వేణ! 
అ (మంగగింజలలో తయారు చే మబడిన పాలను-గాని అట్టి పాలతో తయారు 

చేయబడిన యవాగునుగాని అధోగర క్తపి తృమునందును హృదయతాపమునందును 

ఇమ్యవలయును. అట్టి పాలవలనజనించిన పెరుగుమోది తేటను ఎనిమిదిపలములం పరి 
మిలిగ, కఫమును వాంతి చేయుట తమక శ్వాస నోటనీరూరుట వీనియందియ్య వల 

యును. చల్లారిన అట్టిపాలయొక్క_ మీగడను నాలుగుపఠలముల పరిమితిగ, (ప్రకో 
వీంచినపి"క్స మందును రొమ్ము కంఠము హృదయము ఇవి స్వల్పకఫముతో కూడి 
యున్న ప్పుడును ఇయ్య వలయును, ఇ య్యవల సీనవి ధానము పూర్వ మునందువ లె నే 

యని (గహింపనఅయును, 

మూ! ఫలకివ్నలీశృత శీ రాన్న వనీశ ముత్చన్నం ఫలాదిక ల్క- 
కహాయసిద్ధం కపాభిభూతాగ్నిం విశుష్యడేవాం చ మ్యాతయా పాయ 
'యేదితి నమానం పూ ర్వేణ గప్ప [| 

ఆ॥ (మంగగింజలలో కాచబడిన పాఅనుండి జనించిన వెన్నను (మంగ కాయ 
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"మొదలన వానియొక్చు_ కల్క_ముతోడను కపషాయముతోడను తయారు వేసీ కష్ణ 
మురే ఆనరింపబడిన జాధ రాగ్ని క అచానికిని శుపిి_౦చు చున్న శరీరము కల వాని కీని 

త సపరిమితిగ పూర్వమునందువ లె నే ఇయ్యవలయును, 

మూ! ఫలపివ్చలీనాం ఫలాదిక పూయేణ (ఈన_వ్తకృత్యః పరిభా 

విలేన పుమ్బరజః|వకాశేన చూ్థన, బృ హాత్సర సి సంజాతేం బృహ 

త్పగోరుహూం సాయా హ్నే ౬.వచూర్ల యేత్ , త, దా తివర్నుపీళం 

[వభా తే పునరవమార్మైత ముస్ఫృత్య హరి డాికృశర తీ రయబాయానా 
మన్యతమం సై స్థవగుడఫాణితయు మాకం వీతవ_న్త్వమాఘావ యేళ్ 
సుకుమార మ ్ మ్మి-ఫ్టవీ తిక ఫమావధ ద్వేపీణ మితి సమానం పూశ్వేణ! 

ఆ॥ (మంగగింజల చూర్షమును (మంగ కాయల క పాయముతో ఇరువదియొక్క 

సారులు భావనచేసి పిమ్మట ప్రప్పురాగముతో సమౌనముగ నుండునట్లు చూర్చించి 
దానిని "పెద్ద సరస్యునందున్న "పెద్దపద్మ ముమిద సాయంశాఅమునందు చల్లి ఆరా శ్రి 

అటులనే యుంచి నురునా డడయమున చూర్లమును మరల చల్లి ఆపద్మ మును తీయ 

వలయును. నుక మారులకను ఊల్రై_ళమునొందిన పి త్రేకఫయులంశల వారలకను భష 

ధమును 'ద్యేషించు పహారలపను పనుఫుకకినీన ప్రలగము పాలు జూవ వీనిలో జేనియం 

చైనను హసెంధవతవణము బెల్లము చెరుకుపాకము వీనిని కలిపి కోంత పర్యంతమూ 

(తౌగించి ఆపద్భ్మమును వాసన చూసీం-చవలరయయును, సమ_స్టవిధానమును పూర్వమందు 

వలెనే చేయింపవలయును, 

మూ! ఫలవిప్పలీనాం ఛల్లాతకవిధిపర్మిసుతం న్యరనం వక్తా 
ఫాణతీభూతమాతన్వులీభావా శ్రేహయేత్ ; తదాతవ శువ్కు_ం చ చూ 
ర్రీ కృతం జీమూతాదికపాయేణి పిత్త క ఫస్థానగ లె పాయయేదితి న 
మానం పూ ర్వేణ F232 

ఆ॥ రసాయన పకరణమునందు జీడిగింజలక చెప్పబడినవి ధమున (మంగ గింజ 

లనుండి రసమును తీసి జొగురువుచ్చునట్లు కాచి చెజువపాకమువలె తీయారు 

వేని దానీనిగానీ (మంగ గింజలను ఎండీయం దెండించిచూర్ల మును చేసి జేవదాళి 

మొదలగు వానియొక్క_ కపాయమునందు క్రోలిపి దానినిాగని పి త్రము కఫస్థానమును 

పొందినప్పుడు వూర్వవిఢి ననుసరించి యియ్య వలయు క. 

మూ! పలవివ్చలీచూర్తాని పూర్ణనతో్య-విదా రాదీనాంషక్ఞా 

మన్యతివక పాయ[సుతాని వర్తిక్రియాః కోవిడారాదిక పొయోపసర్ణ 
నాః వేయా ఇతి సమానం పూర్వేణ 124 

అ॥ (మంగగింజల చూర్గమును ఎజ్జ కాంచ నారము “వియదలజనారిండిభో చేని 

యుక్క_క షాయము నంట నను తడిపి పూర్వ మునందువ లెసే వర్తుఅను చేసి ఎ కా౮ 

చ నారము మొడలగ వానియొక్క_. క సాయముతో పూర్వవిధినను సరించిఇయ్య వల యా ను? 
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tix మూ! ఫలపివృలీనామార గ్యనకుట స్వాదు 

శార్గస్టా మూర్యాన_ప్త్పవర్షన_క్రమాలపి చుమర్ల పటోల సున ఏగుయాచీసో 
౧౬ లావి రత వి యు 

వువల్క-దీపి కానాంపీవ్పలీవివ్వలీమూలహా_స్తివిన్పలీ చితక శృజ్ణ వేరాణాం 
న ౧ 

చాన్యతేమక పా యేణ సిద్ధ "లేవా ఇతి నమానం పూరణ 12 El 

ఆ॥ శేల కొడిసెపాల పళ్లేరు చిరుభొద్ది కలిగొట్టు గురివింద బాగ ఏడాకుల 

అరథ కానుగ చేప చేదుపొట్ట కాకర తిప్పతీగ తెల్లచండ వస పిప్పళ్ళు మోడి గజ 

పిప్పళ్ళు చి_త్రేమాలము శొంఠి వీనిలో డేనియుక్కు_క సాయముతో నెనను (మంగ గింజల 

చ్యూమాను తేవాముగ తయారు చేసీ పూర్వవిధిననుసరించి ఇయ్యవల మును, 

మూ!  ఫలపివ ఏలిప్వేలాహ రేణుకాశత పసుపూ ఏకు స్తుమ్చురుత గద 

కుస్టత్యక్ -వోరక మరుబకాగ రుగుగ్గు ల్యేలవాలుక లీ వేష్టక పరి పేలవమా ) 

శె లేయక సై చేయకనరలపా రానతవద్యశొక రోహిణనాం వింశ తేరన్న 

మనం కహాయీణ సాధయితో త్కా_రికా ఉత్కా_రికాక ల్పేన తా 

మోదకాన్ వా మోూదకక ల్పేన యభథావోవమ రోగ భక్షివయోజ్యా 

ఇతి నమానం పూశ్వేణ | 26|| | 

అ॥ ఏలవలః నేణు కలం సదాప ధనియాలు [గంధితీగరము చెంగల్వ్యకోష్టు చా 

పెనచక్క. గంధకచోరము మరువము అగురు గుగ్దులు కూతురుబుడమ కీ 'వేస్టకము 

నాగరము స్టలు జటామాంని "జె లేయక ము స్టా శోయకము సరళ జేవ చారు న్యో తిష. తి 

కటుకరోహిణి ఈఇరువది[దవ్య ములలో జేనియొక్క_కపాయముతో నెనను మంగ 

సింజలచూర్ష మును కలిపి భత్య్యవి శేషములగు ఉత్కారికలనుగ కాని మూపకములనుగ 

గాని తయారుచేసి దోషములను రోగములను అనుసరించి వూరమునందువ లె సే 

ఇయ్యవలయును. 

మూ! ఫలపివ్బలీన్యర నకహాయవరిభావితాని తిలా శాలితజ్ఞులపిస్టాన 

తత్క_ పూయోావ వర్త నానిశ ష్కు-లీ కల్పేన వా పూపా ఇతి సమానం 

పూర్వేణ! ఏక్తెనెవ చ క లేన సుముఖసుర నకు శేరక గణ్లేర కాలమాల 

Gr er 

3 

కవ ర్తానక త.వక ఫణిజ్జక గ ఫక్షానానాం కానమర్హ భ్ ఎజరాజానామిమహాలిశే 

తుకాక్లోయాణాం చాన్యత మన్య కపాయీణ కారయుత్ సమానం 

పూశ్వణ | 261 
ul (మంగ గింజల యొక్క స్వర సమునందుగాని క పహాయముడందుగాని భావన 

చేయబడిన నువ్వులు వరిబియ్య ము వినిపిండిని (మంగగింజలక షాయముతో గాని ఎరా 

వాలు తులసీ తెల్లగ ర కాకర నల్లగ గ్ఞార గ గర నల్లా వాలం మరువము బోదకను 

వు కసీవింద నంట ౫ అగర రెల్లు తెల్ల చెరుకు చెరుకు వీనిలో చేనియుక్కు_ కసాయ 

ముతో గాని కలిపి చ కెళ్ళ_అములనుగ గాని ఆవూపములనుగ గాని తయారు చేసీ పూర్వ 
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విడిననుసరించి ఇయ్యల యును. 

మూ! తథా బదగపాడవ రాగ లేహమోదకో త్మా_రి కాతర్సణ 

పానక మాంనరన యూషమద్యానాం మదన ఫలాన్యన్యత మేనోవనం 

సృజ్య యణథాదోవరోగభ క్రి దడ్యా త్తేః సాధు వవాతీతి ॥29॥ 

అ॥ శేగుపండ్లతో తయారుచేయబడిన ఖాండవము రాగము లేహము మోద 

కము ఉ త్కారికము తర్పణము పానకము మాంసరసము యూపమా మద్యము వీనిలో 

చేనితో -నెనను (మంగ గింజల చూర్లమును కలిసీ వోపములను రోగములను అనుసరించి 

ఇచ్చినచో బాగుగ వమవములగును, 

(మంగ కాయయొక్క- వ ర్యాయవదములు, 

మూ! మదనః కరహాటశ్స్చ రాఠః విళ్ణతకః ఫలమ్! శ్యసన శృతి 

వర్యాయె రుచ్య తే తన్య కల్పనా 180! 

అ॥ మదన) క్రరహాట్క రాఠర్క పిండీతక, ఫల, శ్వసన ఇవి [మంగశాయ 

యొక్క పర్యాయపదములుగ నుండును, 

అధ్యాయనం గ హము, 

మూ! నవ యోగాః కపాయేషు వర్తివ్వప్టై వయోముఖాః! 

వహ్షైకః ఫాణితే చూచే (ఘేయే వర్నికియాసు మట్ ॥ వింశశి 

ర్యెంశ తిశేపహామోదకోత్కారికాసుచ! శష్కు-లీపూవ యోశో కాయో 

గాః పోడథ పోడశ॥ దళా'న్నే ఖాణ్ణవా ద్యెషు (తయ స్రీంశ దిదంశతమ్! 

'యోగానాం విధివద్దుష్టం ఫలక ల్పే మహర్షి ణా 1851 

చే వతినంన. తే కలృసానేఒ మద ఇత్యగ్ని వేశకృ లే త్త చరక (వతినంన్కృృ త ల్స్థా 

నఫలకల్చో నామ (పథ మోా౭_ధ్యాయః | 

ఆ] ఈమదనకల్పా ధ్యాయమునందు కపాయములతో తోమ్మిదియు, ఉండలి 

రూపముగ ఎనిమిదియు, పాలతో ఐదును, పానకరూపముగ ఒక్షటియూ, చూర్ల కూపము 

గ ఒకటియు, ఆ|ఘేయరూపముగ ఒక టియు,వ రులరూపముగ ఆరును, లేవారూప 

ముగ ఇరువదియు, మోదకరూపముగ ఇరువదియు ఉత్కాారికారూపముగ ఇరువ 

దియు, శష్మ్కు_లీ (చక్కె_అమృ రూపముగ పదునారును అవూపరూపముగ పదునా 
రున్కుఖా ండవాదులతో పదియు ఇట్లు నూటముప్పదిమూడు యోగములు వెప్పబడివవి. 

ఇవ్విథంబున, (శ్రీపాదోపనామక కృష్ణ్టమా రిశాస్పి (పణీతం-బెన చరక దీపిక 
ణ 0 =) 

యనెడి చరక సంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు మదనఫలకల్ప మనెడు 

(ప్రథమాధ్యాయము సమా (ప్ప ము, 



ది? తీ యా ధ్యాయ వ 

అనాలలరిట్టీ లిన 

మూ॥ అథాతో జీమూతకకల్పం వ్యాఖ్యాన్వామః | [11 

a పిమ్మట జీమూత కకల్పమును చెప్ప బోవు మన్నాము, - 

మూ! ఇతి హూ సాహ ఛగవానా లేయః || 2|| 

ఆ॥ ఆని భగవంతుడన ఆ తేయడు చెప్పెను, 

జీమూతక కల్పములు, 

మూా॥ కల్పం జీమూతక స్యేమం ఫలపుష్పూ(శయం శృణు! గరా 

గరీ చ వేణీ చ తథా స్వా ధ్రైవ తాడకః 1 బీమూతేకం (తిదోవమ్నుం 

యథాసాహధ కల్పితమ్! | ప యోక్తవ్యం జర శ్యాసహి క్కా- కోఫామ 

యేషుచ | యథో క్తగుణ యుకానాం చేశజానాం యథావిధి 14 

అ॥ జేవదాళి సంబంధమగ ఫలముల యొక్క_యు పుస్పుములయొక్ళు_యు కల్ప 

ములను చెప్పెదనువినుము. గరాగరి వేణి జేవతాడకము అనునివి బేవడాళికి పర్యాయ 

పదములుగ నుండును, ఆయా కు షధములుగ తయారుచేయబడిన దేవదాళి మూడు 

దోషములను నళింప జేయును, జ్వరము, కాస ఎక్కిళ్ళు, కోప్ట వ్యాధులు వ్ని యందు 

ఇయ్యవలయును. పూర్వమునందు చెప్పబడిన గుణములతో కూడినట్లియు సరిమైన 

(పదేశమునందు ఫుట్టినట్టియు దేవదాళిని విధిపూర్ణక ము గ్రహింపవలయును, 

శీరనంబంధ జీమూతక ల్పములు, 

మూ॥ వయఃపుస్సే౭.న్య నిర్వ "ఫలే సీయా వయస్కృ తాక 

లోమశే శ్నీరనన్తానం దధ్యు త్తర మలోమశే! (శ్రుతే వయసి దధ్యవ్హుం 

జాతం హరిత పాణ్డు శే || జీర్ణానాం చ సుశుప్కూ-ణాం న్యస్తానాం భాజ 

నే శుచౌ | చూర్షస్య పయసా శుక్తిం వాతపిత్తార్ధితిః పిబేత్ 15! 

el 'దేవదాళీయొక్క పుష్పములతో తయారు కాబడ్రిన పాలను, "లేత కాయలతో 

తయారుకాబడిన పాఠతోకూడిన జావను, ముళ్ళుకఅ కాయలతో తయారు కాబడిన 

పాలయొకా మీగడను, ముళ్ళుజనింపని శాయలతో తయారుశాబడిన పాలవలన 

' జనించిన ెరుగుమోది మీగడను, పచ్చగను తెల్లగ నునున్న కాయలతో త్రయారుకా 
బడిన పాలవలన జనించిన పుల్లని పెరుగును బాగుగ పండి రాలినట్టియు బాగుగ ఎండీ 

నట్లియు పరిశుభ్ర మెన ప్మాక్రయం దుంచబడినట్టియు పండ్లయొక్క_ చూర్షమును 

_పయోగింపవలయును. అట్టి చూర్గమును పాలనతో అర్థ పల పరిమి తిగ వాతపి త్తయు లధి 

కముగ క అచాడు ఫుచ్చుకొనవలయును. 
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సురామండ జీమాతకల్సము. 

మూ! అసుత్య చ సురామక్లో మృదితా (వ్మసుతం విబేళ్ | 

కఫజే2రోచశే కాసే పాణ్ణురో- నయత్మ్నుణి ial 

ఆ చేవదాళిపండ్లను సుర యనెడి పద్యముయొక్క_ తేటయందు కలిపి ఒక 

'రా్మాతి యుంచి వడకట్టి దానిని కఫమువలన జనించిన అరోచకము కాస పాండగో 

గము యత్న వీనియందు ఇయ్యవలయు ము, 

మూ! Es వాపోభ గాథ రర త్రీణి గుడూచ్యామలక న్య బౌ | 

కోవిదారాడికానాం వా నిమృన్య కుటజన్య వా | క పా యేప్యా సుతం 

పూత్యా తేనైవ విధినా పిజేల్ 131 
ఆ॥ దేవణాళిపండ్లను రెండిటిని గాని మూడిటిని గాని నలియకొట్టి తిప్పతీగ శశీ 

రిక పండ్లు ఎజి దేవ కాం చనము తెల్ల దేవ కాం చనము కడిమి _పబ్బలి దొండ "లేలుమళి 

చెట్టు (ప అ ఆ తీశేణు వేప కొడిసెపాల వీనిలో బేనియొక్క కపాయమునం చెనను 
అ ఎవి అవి ల 

ఒక రాతి యుంచి వడియకట్టి మంగ పండ్లకు ఇచెప్పినవిధమున నే ఇయ్య వలయును, 

మూ! అధవాఒ౬రగ్గ ంఛాదీనాం నప్తానాం పూర్వవల్సి బేక్ 

ఏకె కన్న కపాయీణ పీ గశేముజంరాకి తః 1! 10) 

ఆ|| చేల కొడి సెపాఅ పళ్లేరు చిరుబొద్ది కలినొట్టు గురివింద చాగ వీనిలో చేని 

యొక్క కషాయమునందై నను డేవదా*ళిపండ్లను పూర్వమునందువ లె నే చేని పిళ్త 

జ్వరము కలవానికిని శైప్మజ్వరము కల వానికిని ఇయ్యవలయును, 

మూ! వర్తయః ఫలవచ్చాప్టై కోలమా( తొ స్తు తా మళఠతాః | 

జీయాతేక న్య వా కల్క_౦ చూద్దం వాళిశిరా మనా | జ్యే వి లే వీచే 
ర్ నం 

ద్యాలె కఫ చోస్లోదశేన తు [119॥ 
అ॥ దేవడాళిపండ్లను (ుంగపండ్ల న చెప్పినవిధ మునే ఎనిమిదివ ర్థులను చేసీ 

_(పయోగింపకలయును. ఈవ రులను శేగుపండ్లంత చేయవలయును, దేవదాళిపండ్ల 

యొక కల్క_మునుగాని చూరమును గాని చన్నీటితో క్ట త్తృజ్వరమానందును జీడి 
ర్ం ఆక 

నీటితో చాతక ఫజ్వరములయందును ఇయ్యవలయును, 

మూ! జీవకర్ష భకేయాణాం శతానర్యా రనేన వా! పి త్తశ్లెవృ 
జ దద్యాద్యాత పిత్తజ్వ ర2-ధవా 118 | 

అ॥ మరియు జీవకము బుషుభక్రము చెరు పిల్లిషీచర వీనిలో చేనియొక్క_ రస 
ముతో నైనను పి త్ర శేప్మజ్యరమునందుగాని వాకపి క్రమ నందుగాని ఇయ్యవలయును, 

మూ! తథా జీమూత క్ర శీ రాత్పముత్పన్నం పచేద్ద లేన్ | 
ఫలాదీనాం కహాయుణ (కేం తద్యమనం మతము ॥14॥ 

అ॥ దేవదాళిపండ్లతో కాచబడిన పాలవలనజనించిన ఘృతే నూను (మంగ కాయ 



కల్పస్థానము, 401 

యుదలగువాని కహాయముతో తయారు చేయవల యాను, ఇని (శేసఘ్టమైన వమనౌషధ 
ముగ నుండును; 

అధ్యాయ నంగ హము, 

మూ! మట్ తీరే మదిరామణే ఏకో డ్యాదశ చావశే ! స్త 
ఇారగ్యధాదీనాం కపాయె౭_షై చ వర్తిపు ! జీవకాదిషు చతాంరో 
తం వకీ 8 తక్ లా ఘృతం చైకం [వకర్తితమ్ | కల్పే జీమూతకానాం చ యోగామ్రైం 

న్నవాధికాః ॥ 161 

ఇత్యగ్ని వేశకృ తే త్త చరక వతి సంస్క తే కల్పష్థానే 

జీమూతక కలో నామ ద్వితీయో౭_ధ్యాయః | 
ఆ|| ఈ జీమూతీ కక ల్ఫాధ్యాయమునందు పాలతో అరును సురామండముతో 

ఒకటియు, తిప్పతీగ మొదలగు వాని కపాయములతో పంపషెంశున్కు “చేల మొడలస 

వాని క'సాయనులతో ఏడును, వ ర్థలభాపమఘుగ ఎనిమిదియు, జీవకము మొదలగు 
వాని రసముతో సాలుగును, ఘృతరూపముగ ఒకటియు ఇట్లు ముష్పదినొమ్మిదియోగ 
ములు చెప్పబడినవి, 

ఇమ్యిధంబున్క రీపాదేపనామకక్ళన్ల యా ర్తిశా స్త్రీ ప్రణీక ంబైన చరక్షవీపిక యనెడి 

చరకొసంహి తా వ్యాఖ్య్యానమునందు జీమాతక్రకల్చ మనెడు 

ద్వితీయా ధ్యాయము సమౌ ప్టము, 

—0— 

తృతియాధ్యా యనం. 

మూ! అభాత గకుకల,ం పాషఖాంసాంామః. 111 టు పతక లం ఫు $ $ 

అ పిమ్మట ఇత్య్వావక ల్పమును వెప్పుచున్నాముః 

మూ! ఇతి హూ స్మాహ భగవాన్నా తేయః 12॥ 
ఆ! అని భగవంకుడను ఆ_తేయుడు చెప్పెను, 

ఇత్య్యూకు కల్పములు, 

నూ! సిద్ధం వమ్యామ్య భేశ్ష్యూకుకల్పం "తేపూం వ్రశన్వ్య లే!వఖ్బ 

చత్వారింశ దుక్రా యోగా అస్మిన శ్రహార్షి ఆ! లవమ్బ్చూఒథ కటు కాలాబూ 

తుమ్మిపిళ్ణ ఫలం తథా 1 ఇయ్యూకుః ఫలినీ చన పోంచ్య తే తస్య 

యో wm వ అద క్ష | ల రస : కల్పనా | కానశ్వానవిషచ్చర్ది జరా న కఫకర్శి తె! |ప్రతామ్యుక్ నే 

మైన వమనార్థం తదిమ్య లే 151 
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॥ శోదుసొక సంబంధ మెన నలు బదియై మ విధములగు కల్పనమూులఅను పప్పు 

చున్నాము. అంబు కటుకాలాబు, తుంది, పిండ ఫల, ఇ తమ్య్యూకు3 ఫలిని అనునివి చేదు 

సారకు ప ర్వాయపదములంగ నుండును, దగ్గు ఆయాసము విప,వ్యాధులు చాంతి జ్వరము 

కఫము చే కృశించుట (పతమకశ్యాస వీనీయండు వమనము ఇవేయిందుటప చేదుసార 

మొక కల్పములు _శేవ్ష ములు నుండును, 

మూ! అపుపష్పున (వవాలానాం ముషప్ప్ం (పా దేశ నంవితామ్ | 

జీర వశే నె (గతం దద్యాప్పిత్నో ది స్ట కఫజ్యరే 1 FOI 

అ పుష్పములు జనింపని చేదుసోరయొక్క_ చిగురుటాకలను తర నీ_వేలుతో 

కూడిన పిడికిలికి వచ్చినన్ని [గ్రహించి ఒక పస్థమా పొలయందు కోచి ఆపాలను పితో 
_దేకముతో కూడిన క ఫజ్య్వరమునం దియ్యవల యును, 

మూ! పుష్పాదిషు చ చత్యారః థీ రే చేమ శే యథా | 
యోగా హరిత పాణ్ణూనోం సురా శ్లోన పజ్బామః |. 

అ! చేదు సోరయిక్క_ పుషృముఅను “తీత కాయలను we తెల్లిగను నున్న 

కాయలను బోగుగపండి ఎండిన పండ్ల యొక్క చూర్ణమును దేవదాళీకి చెప్పబడిన విభ 

మునే పాలయొక్క_ శంబంధముతో ఇయ్యవలణయును. మరియు చేదుసొర కాయలను 

దేవదాళిపండ్లనువ లె సురయ నెడి మద్యముయొక్క్న_ తేటతో ఇయ్యవలయును. 

మూ! ఫలన్వర సభాగం చ తిగుణత్నీర సాధితమ్ | ఉర ః స్థితే క్ర 

దద్యాత్స్యర భేదే న విన సే॥! హృతమశ్యె ఫలే జ్ స్థితం శ్రీం యదా 

దధి ! జాతం స్యాత్క_ ఫజే కాచే శ్యాే వమ్యాం + ద వత్ వీబేత్ | 

మస్తునా వా ఫలాన్నధ్యం పార్డుకుష్టవిపార్షి తః | తేన త త్రం వివక్యం 

"వా సవత్యెదలవణం క్స్ శ్రేత్ ॥ అజాత శేణ ప్వ్న భావ 'యుత్సాయయేక 

చ! వి విమగుల్మోదర ౫స్థి గోషు రీ వచేమ చ Hii 
గాం 

అ చేదుసారకాయరియిక_ రసము ఈ మూడు రెట్ల పాలతో శాచి రొమ్ము 
నందు కఫము అధికముగ నున్న ప్వుడును స్వర భేదమునందును కీ వ సమునందును ఇయ్య 

వలయును, ఎెండినట్టియు లోోపల నుండు గుజ్జు త్రీన్సీ సీ వేయబడీవట్రి నము చేదుసోర కాయ 

యందు పాలుపోని ఆపాలివలన జనించిన “పెరుగును కఫమువలన జనించిన కాసయం 

దును శ్వా సయందును వాంతింకుందును ఇయ్య వలయును, చేదుసోర కాయగుజ్ఞోను మొగ 

డతో కలిపి పాండురోగమునందున్సు కుష్టు మునందును విప. వ్యాధియందును “షయ్యవల 

యును, లేక చేదుసొరకాయనుజ్జాతో శాచబడిన నుజ్జాగ యందు తేనెను సెంధవలవణ 

మును కలిపి ఇయ్యవలయూును, “జీదుసోరకశాయ గింజల చూర్షమును మేక పాలతో 

భావన చేనీ విష వ్యాధులం గుల్మము ఊదర వ్యాధి (గ్రంథులు గండమాల ఫీ పదము వీని 

యందు మేక పాలజో ఇయ్య వలయును, 

యెట్లా 

వణా! తుమ్బ్య్యాః ఫరలనైః శుష్క? నపుమైరవ చూర్షితమ! 
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ఛర్ష యెన్నాల్యమా ఘాయ గన్గనంపత్సుఖో చికః। భశ త్మ లమధ్యం 

వా గుడేన వలలేన చ | ఇత్యూకఫల్నతైలం వా సిద్ధం వా పూర్వ 

వద్ధ కమ్ 1 శీ! 

అ॥ చేదుసారయొక్క_. ఎండినపువ్వులను చూార్హముచేసీ చేదూునారళా య 

రసముతో భావన చేసి చూర్తి ంచవలయును. .సుగంఛము అభ్యాసమాక్షలవాను ఈ 

చూర్షమును. ప్రప్పమౌలిక మాద-చల్లి వాసనచూడవలయును.. లేక చేదుసా* కాయ 

గుజ్జును 'బెల్లముతోద ను మొంసముతోడను ఫుచ్చుకొనవలయును, వేదుసారకాయ 

కల్కు_ముతో తయారైన _తేలమును గాని జీమాతేక కల్పమునందువలె నే తయారు శాఏ 

డిన చేదుసార కాయఅయొక్క_ ఘృత మునుగాని ఫపుచ్చుకొనవలయును, 

న్ 7 రా అన్న వ్ ౨ శీది 
వమరూక॥! పళ్చాశ ద్దక నృధ్దాని ఫలివినాం యథ త్తరమ్ | పి ఒద్వి 

మృద్య వీజాని కపా యేప్యాసుతం వృథక్ 114! 

ఆ॥ చేదుసార కాయగిం జలను చూర్చించి (మంగ కాయ మొదలగుదేని యొక్క 

కసాయమునందైనను కలిపి ఒక రాతి) యుంచి ఒడియకట్టి ఆరసమును (తొగవల 

యును. మొదటిరోజున పదిగింజలను [పారంభించి రోజునకు పదిచాొప్పుం వృద్ధి చే 

యుచు ఏబదియగువర క (అయిదురోజులు పుచ్చుకిొనవలయును, 

a rd శ 9 ఒం 5 మూ! యస్ట్యాహ్యుకొవదా ర్నాద్ర్యైర్ముష్టి మ_న్తర్నఖం విజీత్ | క 

పాయెఃకోవి దారా చర్యా (కౌక్చఫలవత్స్య్భృ తాః! బిల్వ మూలక పాయే 

వ తుంబిబీజాజ్ఞలిం వచేత్ | పూత స్యాన్య (తయో భాగాశ్చతుక్థఃఫా 

ణితన్యతు॥ నఘృ తొబీజ భాగా శ్చవిషప్ర్వాఅన్ధాంశ్ కాం స్తథా! మహోజాలిని 

జీమూతీకృత వేధ నవత్సకాన్ ॥ తం లేహం సాధ యన రార్యాఫట్టయన్న్భు 

దునా౭_గ్ని నా! మావత్స్యా తనుమతోయే పతితం చన శీర్య తె! తేం 
MONDO జాని o 

లిహ్మాన్నా తయా చేహాం (ఉమథ్యాం చ పిబేదను!కల్ప వహోఒగ్నివు 

న్థాడా చతుష్కే- వృథగుచ్య లె 1 19|| 

అ॥ చేదుసార కాయగింజఆ చూర్షమును, పిడికిలిక వచ్చినంత, గహీించి అతిమధుక 

ము మొదలగు తొమ్మిదివస్తువులలో 'దేనియొక్కా కహెయముతోో -నెనను పుచ్చుకొన 

వలయును. వీనియొక్కం చూర్లమును ఎర దేవ కాంచనము "మొదలగు వానిలో దేని 

యొక్క కపషాయముతో-.నెనను (మంగపండ్హకు వెప్పినవిధమున నే ఉండలనుచేని సేవిం 

పవలయును. చేదుసారకాయగింజలను నాలుసృపలములుగ గ్రహించి మౌ ే డు వేళ్ళ 

కపామామునందు కాచి వడ్వ ట్రవలయును, ఆర సమును మూడుఫాగములుగను, చెరు 

శుపాకమును ఒక ఫెగముగను, చీతిని ఒక భాగముగనుు, వేదుసార కాయ  జేవదాళి 

చేదునీర కొడి సెపొలవితులు వీనియొక్య_ చూర్తములను ఒకొ,_క్క_ అక్ష ఛభెగ ముగను 
జి a షు 
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(గ్రహించి గరిపేతో క్రలియ్యకిప్పుధు జిగురువచ్చువరకను, నీటీయందు వేసీనచో విడ్తీ 
పోకండనుండువరకను సన్న నిమంటయందు వండిఆలేవామును తగుపరిమితీ ముగ పుచ్చు 

కొని కరళా_యను సేవిపవలయును, మవోపంచ మూఅములయందు చెప్పబడిన 

కూర నెల్లి మొదలగు మిగిలిన నాలిగింటియొక్క_ బేళ్ళక సోయములలో బేసతో నైనను 
ఈవిధముగ జీ లేవామును తయారుచేసి ఫు చ్చుకొనవచ్చును. 

మూ! శ క్తుఖిర్యా ప్చిన స్థైన్టం తుమ్బాన్యర నభావితె క్ర 

థ్ జ్యే కాసే కల్టారో గహర చశతే। గుళ్ళ మేహే (వ సేశే చక 

ల్క-౦ మాంసరనైః సిబేత్ 1 నరః సాధు వమస్యెవం న చ డౌర్ళ 
ల్యమశ్ను శే 13 | 

అ॥ చేదుసార శాయరసముతో భావన చేయబడి నట్టి స కపిండితో తయారుకా 

బడిన మంథమును క ఫమువలనజనించిన జ్వర ము దగ్గు కంక వ్యాధులు అరో-చకము 

వీనియందియ్యవలయును. చేదుసౌరకాయకల్కుముతో కాచబడిన మౌొంసరస్తమును 
గుల్మము (ప్రమేహము. :కఫమునువియుట వీనియందిబ్చిసచో వమనములు సరిగ 

నగును. బ్ర్చల్యము కలుగ సేరదు, 

అధ్యాయసం గ హాము. 

మూ! వయన్యష్టా సురోమన్షమస్తుత శేషు చత్రయః! ఘేయం 
చ వలలం తెల ంవర్భమాసోః ఫ లేవు వట్॥ ఘృత మేకం కపాయెషు 
నవాన్యే మధు కాదిషు! అపా వర్తి కియా 'లేహాః వళ్ళా నున్గో రస 

స్తథా! యోగా ఇతయ్యాకుక ల్వేఒన్మింశ్చ'త్యారింశచ్చ వ్వా చ! ఉక్తా 

మహర్దిణా నమ్యక్ (పవానాం హిత కామ్యయా Fd sl 

ఇత్వగ్ని వేశక్ళ కే తెస్తే చరక వతినంస్క తే కల్పగ్ధానే 

ఇయ్యాకుకల్ఫో నామ తృతీయో౭.ధ్యాయః || 

అ ఈజ్వమ్యావకల్చా థధ్యాయమునందు పాలతో ఎనిమిదియు, సు రామండము 
మీగడ మజ్జిగ వీనితో ఒక్కాక్కటిచొప్పూున మూడును, ఆఘేయిరూపమాగ 

ఒకేటియు, మౌంసముతో ఒకటియు, తెలఅదూోపమున ఒకటియు, _మంగశాయ మొద 

అగు ఆరింట్వి పాయముల తో వర్ధమానయోగములు ఆరును, ఘృతీరూపమున ఒకటియా, 

అతిమధురము మొడలగు వానీ కపాయములతో తొమ్మిదియు, ఉండలుగ ఎనిమి 

దియు, లేవాములుగ ఆయిదును, మంథముగ ఒక టియు, మొంసరసమాతో జకటియు 

ఇట్లు నలుబదిమయైడుయోగములు చెప్పబడినవి, 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోపనామక కృన్ణమూ ర్తిళా న్ని, (పణీతంబెన చరకదీపిక 
యనెడి చశక సంహితా వ్యాఖ్యానమానందు ఇయ్వాకుకల్బ మనెడు 

- తృతీయాధ్యాయము సమౌ_ప్పము, 

న 
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చతుర్ధ శాధ్యాయనుం, 
ఆడాక్టైటూ 

మూక అభాతో ఛావూర్ల వక ల్పం వ్యాఖ్యాస్యామః | 

ఆ॥ పీమ్మట ధామౌొర్షవక ల్చమును చెప్పబోవుచున్నామాః 

మూ! ఇతి హా సాహ భగవానాశే)యః | ౨|| 

ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయాడు ఇెస్పెను, 

థావమూర్షవ కల్పములు? 

మూ కర్కోటకీ కటుఫలా మళోజాలినెేేవ చ 1 ఛామాక్ల 

వన్య వర్యాయా రాజకోశాతకీ తథా 1 గనే గుల్మోదనే కాసే వాతి 

శ్రేస్మామయే వతే | కఫే చ కవ క్రసై కపనంచయ జేషం చ! రోగ 

స్వేషు (పయోాజ్యం స్యాత్ స్థిరాశ్చ గురవశ్చ యే! ఫలం పుష్పం 

జో 
జో Wn 

ఆ ఇ ఖో అగ 

(పవాలం చ విధినా తస్య సంపహాళేత్ 1 (వవాలన్వరసం శుష్కు-ం౦ 

కృకాశ్చ గులికాః పృథక్ | కవిదారాదిభఫేః పేయాః క పాయిర్శభు 

కస్య చ 1 పుప్పాదిషు పయో యాగా శ్చ'త్వ్వారః వష్బుమోా సురా! 

భార౧వజీర. శుషా క క ,వశన 171 
ON సవర శా మతే కల్ప వశన్యలే | 

అ॥ కర్మో_టక్కీ కటుఫలు, మహాజాలిని రాజకో శాతీకి అనునివి ధామౌొగ్షవమా 

నక (సెద్దచేదుబికవ) పర్యాయపదములుగ నుండును. గరదోషములుు గుళ్టిమా, 

ఉదర వ్యాధి, కాస స్థిరముగ నున్న వాత శ్లేష్మ వ్య
ాధులు, కఫము కంఠమునందును 

ముఖమునందును కూడ్రియుండుట, కఘఫసంచయమువలన కలుగు వ్యాధులు స్ట్ మె 

నట్టియు గొప్ప వైనట్టియు ఇతర వ్యాధులు 
వీనియందు "పెద్ద చేదుటీరను వాంతులనిమి త్తే 

మిచ్చుట (శేష్టముగ నుండును. దీనియొక ్క_
 కాయలను, పువ్యుఅను, చిగుళ్ళను (గహీం 

పవలయును, "పెద్ద చేదువీర చిగళ్ళయిక్క_ రసమును ఎండించి గుటీకలనుచేసీ అతి 

మధురము ఎజి దేనవకాంచనము మొదలగు తొమ్మిదింటిలో డనియు
క్కు క హాయముతో 

నైనను పుచ్చుకొనవలయూనుం దీనియొక్క_ పుస్పాదులను దీవదాళికి చెప్ప బడినవిధథ ము 

నవీ పాలయొక్క_ సంబంధ ముతో ఇయ్యవలయును. ది; కాయలను దేవదాళిపండ్లను 

వలె సుర యనెడి మవ్యముయొక్క_ కేటతో ఇయ్యవలయాను, పండి ఎండిన “పెడ 

చేములీర కాయలయొక్క_ కల్పములను ఇప్పబోవువు న్నామా= 

ఆ + 
అనక ప ఇ” ర 

వూ! మధుక స్య క్రూ యేణ 
వీజక ఖోద్దృతేం ఫలమ్ | సగుజం 

వ్యుషెతం రాత కోవిదారాదిఖి స్తథా ,! ద చ్యాద్దుర్నోద రా_క్రభ్యా 

యే చావ్యన్వే కఫావముయా
ః | దద్యాదన్నెన వౌ యుక్తం ఛర్షిహ్య్భూ 

(చోగతా న్రయే | చూర్జై ర్వా౭-ప్యుక్సలా? ఛానితాని (వభూతేశః 1 
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రనకీ,రయవాగ్యాదికృప్ణో మ్రాత్యా వ మేత్సుఖక్॥ మార్జీ కృత న్యన్తిం 

EK కృతా బదరనంమితామ్! వసీయాజ్షులిమా లె తు పిబద్దశ(శకృ 

(ద సే! వృష.తర్ష్యకుర జ్లాశ్యతర గోకర్ణ రాన ఖే! హారిణాజశ్వదంస్టా్రివిన 

మ్స వే చ శకృదంపే 1121 
అ॥ పండిఎండిన శాయలనుం డి తీయబడినగిం జలను నలియకొట్టి అతిమధురము 

వగ దేవకాంచనము "మొదలగువానిలో డేనియొక్కు_ కహాయమునందైనను ఒకరా శ్రి 

యుంచి మరు నాడు ఒడయకట్టి యందు బెల్లము శుక లిపి గుల్మము ఊదర వ్యాధి ఇతరము 

లైన కఫ వ్యాధులు వీనియందియ్యవలయూను. లేక వీని చూర్లమును అన్న ముతోకూడ 

వాంతి పృా(వోగము వీనియం దియ్యవ యును. నల్లకలువ మొుదలగువానిమోడ 

వీనిచూర్థమును తరుచు-చల్లి, మాొంసర పము పాలు యవాగువు మొదలగువానిని త్ఫ ప్తీగ 

(తాగి చూర్లముచల్లబడిన వానిని వాసన చూచినచో సుఖముగ వాంతియగును. వీని 

మొక్క చూర్రమును శేగుపండ్లంత ఉండలను చేని, ఆవు గుర్రము దుప్పి మనుబోతు 

జింక కంచర గాడిద కణుజు గాడిద వేడి మేక శ్వదంషస్థ్ర య నెడిమృగము గొనె 

వీనిలో జేనియొక్క ఫురీషర సము -నెనను నాలుగుపలముల పరిమితిగ (గ్రహించి అందు 

ఈ ఉండలను కలిపి పుచ్చుకొ నవలయును. 

వూ! జీవకర్ష భక" ఏరామాత్శగుప్తాం ఫతావరీమ్ | -కాకోలీం 

(శొవణీం మేదాం వచో మేదాం మధూలికామ్ ॥ వకై కశో౭_భీనం 

చూరక్ష్య నవా ధామార్డ చేవ తు; శర్క-రావుధుశంయుక్తా లేహాహృ 

దాహకా సినామీ॥ సుఖోద కానుపానాఃస్యుః పిత్త నహి తేక సే, ఛా 

న్యతుమ్చురుయూ పే. కల్క_న న్య విపావహాః ॥ 15! 

ఆ) జీవకము బుషభకము శీర కాకోళి దూలగొండి పిల్లిపీచర శాకోళి బోడత 

రము మేద మహామేవ యప్పీమఘక ము వీనిలో దేనితో_నెనను “పెద్ద చేనుబీ ' గింజలను 

కలిపి చ్యూర్ధించి పంచడార తేగా వీనితో శేహముగ వండి హృదయతాపము దగ్గు వీని 

యం దియ్య వలయును. పిత్తష్మ తోకోడిన కఫమునందు గోరువెచ్చని నీటియొక్క 

అనుపానముతో షయ్య వలయును. ధని చూలు తుంబుర్లువినితో కూడిన కట్టుతో ఈ 

గింజలయొక్క_ కల్కమును ఇచ్చినయెొడలఅ విష వ్యాధులు నశించును. 

మూ! జాత్యాః సౌమన సాయిన్యా రజన్యాశొరకన్య వా | 

వృశ్చిక న్య మహాత్షుద్రనహా హైమవతన్య చ! బిమ్భ్యూః పునర్న వాయా 

వా కానమర్దన్య వా వృథక్ ! ఏకం భధామార్షవం ద్వే వా కపాయ 

వరిమృద్య తు॥ తచ్చతతీరజం నర్చిః సాధితం వా ఫలాదిభిః। పూతిం 

మనోవి క*రేసం పిబేడంమనము త్రమమ్ ॥18॥ 

అ॥| జాజికాయ జాప(తీ పసుపు గంధక  చూరములు తెల్ల గలిజేరు ముద్ధర్జివ 
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గ" 

మౌవపర్శి వస దొండ గలిజేరు క సీవింద వీనిలో | టేనియొక్కు. కహాయమునండై సీను 

పద చేనుబవీర కాయలను ఒకటినిగాని రెండింటిని గాని కలిపి ఇయ్య వల యును, ప్రీ గంజ 

లఫో కాచబడినట్టి పాలనుండీ జనించిన ఘృలే మును (మంగకాయ మొదలి వాని నో 

శ్రయారుచేసీ యీ ఘృతే మును మాననీక్ర వ్యాధులయందు ఇయ్యవల
యును, వవువమును 

సుఖముగ చేయును. 

అధ్యాయ సంగ హాము. 

చూశీ వల్ల వే నవ చత్యారః శీర ఏకః సురానవే | కాపి 

ఏింశతిః కల్కో- దశ చా చ వర్చృ(దసె 1 అన్న ఏక స్తథా ఘేయే 

దశ లేహో స్తథా ఘృతమ్ 1 కల్పే ఛామార్లవ స్య కః మస్టైర్యోగా 

మహాన్ బా ఖీ బ్ర( 1 
_ 

ఇత్యగ్నీ వేశకృ లే త చరక [వతి సంస్కృ తే కల్పస్థానే ఛామా 

ర్గవకల్చో నామ చతుక్థా౬ఒధ్యాయః | 

ఆ॥ ఈ ధామార్షవ ఇ ల్బాధ్యాయమునందు చిసళ్ళతో తోమ్మిదియు, పాలతో 

నాలుగున, సురానుందముతో ఒంటీయు, క సైాయములతో ఇరువదియు, కల్కు. 

ముతో నొకటియు, ఫురీషరస ములతో పం( జెండును, అన్నముతో నొకటియు, 

(ఘేయమాపమున నొక్రటియు, లేహరూపమున పది యూ, ఘృతరూపమున నొక్రటియా 

ఇట్లు ఆరువదియోగ ములు చెప్ప బడీనని, 

ఇవ్విధంబున, లీ పాదో పనానుక కృష్ణయూ 

య నెడి చరక సంహితా వ్యాఖ్యానమునందు ఛామౌర్షవకల్ప మనెడు 

చతుర్థ ధ్యార్యనో సమౌ ప్తముః 

పంచమాధ్యాయము. 

క్తిశా స్త్రీ పణీకం బైన చరకద్రిక్ల 

మూ! అథాతో వత్పకకల్పం వ్యాఖ్యాస్యామో 111 

ఆః పిమ్మట వత్సక కల్పమును చెప్పబోవుచున్నా ము, 

మూ! ఇతి హ స్నాహ భగవ్యానా తే)యో 121 

ఆ॥ అని భగవంకుడగు ఆ లేయుడు చెప్పెను, 

నత్సక కల్పములు? 

మూ॥ అథ వత్సక నామాని ఛేదం (స్ర్రీపుంసయో_న్తథా | కల్వం , 

ఇాన్య (వవత్య్యూమి వి  సశేణ యథాకథమ్ ! వత్సకః కుటజ శ్ర క్రో 

వృతుకో గిరిమల్లి కా ! బీజాసీన్ష ]యవా_స్తన్య తథోచ్య న్తే కలిజ్ఞకాః ॥ 

బృహత్భలః శ్వతనుషః స్నిగ్ధషత్రః పుమాన్ భ వేక్ర | శ్యామా 



408 చరక నంహితే, 

బారుణపు ప్పూ లీ ఫలవృన్తై స థాఒణుభిః। ర_కృపి త్తక ఫఘ్నస్తు సుక 

నూ శేవ్యనత (యః | హృ దోగ జర వా తానృగ్వీనర్పాదిషం శస్యతే | 

కాలే ఫలాని నుగృపహ్యూ తయోషశుష్కాణి సాక్షి వేత్ | తేపాము వ 
ర్నఖం ముష్టిం జర్జరీక ఖల భావయీత్ ॥ మధుకన్య కషాయేణ కోవిదా 

రాదిభి సభా! సిఠి స్థితం విమృ_దె్యెత ల్లవణ మ్మ (ద నంయుతమ్ | పళ్లే శ్ర 

ద్యమనం (ఇష్టం పత్త్హసవ్న నిబర్హణమ్ 18h 

ఆ॥ కొడిసెపాలయొక్క_ పర్యాయపదములను స్త్రీపురుష "భేదమును కల్పము 
అను చెప్పుచున్నాము, వత్సక, కోటజ్క ళక, వృతక, గిరిమల్రి క అనునివి కొడ్తిస్ప 

పాలకును ఇం_దయవ, కళింగక అనునివి కొడి సెపాలవిత్తులకును పర్యా యపద ములు 

నుండును, పెద్దకాయబఖంను తెల్లని పుస్పుములును నిగనిగ లాడుచున్న ఆవలును కళ 

దానిని పురుషవృతు ముగ న్కుకల్లగను ఎవరని పుష్పములు క అదిగ ను చిన్నవియగు కాయ 

లును తొడిమలును కలదిగను నున్న దానిని ప్ర్రీవృమేమ గను 'తెలిసికొ నవలయును. 
కొడిసెపాల సుక్రమారులకుకూడ బాధను కలిగింపదు. ర కృపి త్రేయు కఫము వ గ్లో 

గము జ్వరము వాతర క్షమ విసర్పము మొదలగు వానియంగు (పళ సము” నుండును, 

ప్రీ వురువ వృత మలయొక్క. పండి ఎండిన కాయలను సకాలమునందు (గహీంపపఠి 

యును, వానిని పిడ్కిలికి వచ్చినంతగ (గ్రహించి నలియకొట్టి అతిమధురము ఎరదేవ 

కాంచనము మొదలగువానిలో డేనియొక్కు_ కపాయముతో-నెనను ఛ్రావనచేసి కలిపి 

ఒక రాతియుంచి మరు నాడు ఒడియకట్టి ఆందు సెంధవఅవణమును చేసెను కలి 

_కౌగినచో వమనములు సరిగ నగుటచే పి త్తమును (నే మ్మ మును హరించుకు, 

మూ! అస్రాహం వయసా2-2_ ర్కే_ణ తేపాం చరార్లాని భావ 

యెత్ ॥ జీనకన్య కషూయీణ తతః పాణితలం వీబేత్ | ఫలజీమూతేశే 

తోకుబీవ_స్తీనాం పృథక్ త ఛా నర్ష పాణాం మధూ కానాం లవణస్యా 

థవాఒమ్బునా! కృశ రేణాధవా యుక్తం విదధ్యాద (మనం భిషక్ | 11 

అ॥ కొడిసెగింజలయొక్క_, చూర్షమును జిళ్లేడుపాలతో ఎనిమిదిరోజులు భౌవన 

చేసీ జీవకము (మంగ కాయలు ేవదాళి చేదుసౌర జీవంతే ఫీనిలో దేనియొక్క_ కహా 

యముతో-నెనను కర్ష పరిమితిగ సేవింపవలయును. లేక ఆవాలు అతిమధురము ఉప్పు 
వు య 

వీని లాగే దేనితో -నెననుకూడిన జలముతో సేవింపవఅయును, లేక ఫులగముతో కలిపి 

చేవింపవలయును,. వమనములు (శేషము? నగును. 

అధ్యాయనం గ హాము, 

మూ! కపాూయిర్నన చూశ్చెశ్చ వఖ్యోకాః నలిలై త్రయః ! 

ఏకశ్చ కృశ రాయాం స్యాద్యోగ్యా స్తే౭_స్టాదశ నృ తాః 12 

ఇత్యగ్ని వేశకృతే త్తే) చరక వతి నంస్క లే కల్పస్థానె వత్సీ 



కోల్నసానము 409 
బొ 

కళలో సామ వచ్చు మోా౭_ఛ్యాయః || 

అ॥ ఈవక్సక కల్పాధ్యాయమునందు కషాయములతో తొమ్మిదియు, చూర్షము 

అతో ఆయిదున్కు ఉదకముతో మూడును, ఫుఅగముతో ఒకకీయు, ఇట్టు పదు నెనె 

మిని యాగములు చెప్పబడినవి. 

# అ అ res క 

ఇవ్వి భంబున డపాదో పనామక కృష్ణమూ ర్రిశా, స్రిప శీతంచవ చరకద్పిక 

య సిడి చకకసంహితా వ్యాఖ్యానమునందు వత్నక కల్ప మనెడు 

త a - గం, పంచమాభ్యూయ ము సమా _ప్పము 

కరనా 

ఆ wy ష్ నా ధ్యాయు వం, 
Cr? mm) 

మూ! అథాతి కృత వెధకల్పం వ్యాఖ్యాస్యామః mi 

అ! పీమ్మట కాత వేభనకల్పమును ఇప్ప బోవు మన్నాము, 

మూ! ఇతి హ సాహ భఛగవానా కేయః [2 

ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పెను, 

కృత వేధన కల్పములు, 

మూ! కృతేవేధన నామాని కల్పం చాన్య నిబోధత | తకః 

క్రోగిశాత క్రీ చో క్షం మృదజ్జఫల మేవ చ | అత్య స కటుతీక్షషం గా 
ఎం ౧ ఫి ఆ లా ౯౩ 

ప్ర(ష్టం గదేషు చ! కుషపాణ్జ్యామయన్లీ హకో ఫగుల్మగ రాదిషం! శీ రాది 

కసుమాదీనాం సురా చె తేషం పూర్యవత్ సుఘహ్కా-ణాం తు వీజా 

నా మేకం చే వా యథాబలమ్ ! 8 పాయెర్శధుశాదీనాం నవభిః ఫల 

వత్సి బేత్ | క్యాథ యిక ఫలం త్య పూతా "లేజూంనిధావ యేత్ |! 

కృత వేధన కల్రాంశం ఫలాన్ధా ర్ఞాంశ సంయుత వె! వృథక్ చార గ్వధాదీ 

నాం (త యోదశ భిరాసుత మ | శాల్తీ మూలవృసన్తానాం పిచ్చాభిక్ష 

ఛభి స్తథా! వర్తి కియాః షట్ ఫలవత్ ఫలాదీనాం ఘృతం తథా ॥86! 

అ! చినచేదువీ: యొక్క పర్యాయ పదములను కల్ప ములను చెప్పుచు'న్నాము. 

మేడ, కోళాతకి, మృదంగ ఫల అనునివి చినచేదుపీరవ పర్యాయపద ములు నుం 

డును, ఇది అధికమ్ములెన కటుర సమును తీక్ష గుణమును ఉస్లవీర్యమును కలదిగ నుం 

డును, గంఫీరము లైన వ్య్వాధులయం దియ్యవలయును, మరియు కష్టమా పాండువ్యాధి 

ప్లీవావ్యాధి శోఫ గుల్మము గరవ్యాధులు “మొదలగు వానియం దియ్యవలయాను. దీని 

యొక్క ఫుస్పాదులను బేవదాళికి చెప్పబడిన విధమున నే పాఠలయొక్కా సంబంధము 

తోడను సురయనెడి మద్య ముయొక ్ క_ తేటతోడను ఇయ్యావల యును, బాగుగ నెండిన 

చీనిగింజలను జకటి గ్లాని శెండింటిని గాని బలాను సారముగ గాని (గ్రహించి [మంగ 



410 చరకనంహొతేో 

శాయలక చెప్పబడిన విభమున ఆగిమధురము మొదలగు తొమ్మి దింటీలో జేనియె్య 
ww a 

క సాయముతో నెనను ఇయ్యావలయూును, చిన చేదువీర కాయలను క సాయము కాచి బ్ 

గట్టి యందు చిన చేదువీరకల్కు_మును ఒక భాగముగను (మంగ కాయకల్క_మును నాలక 

వంతు ఫాగముగను కలిపి లేవామును తయారు చేయవలయును. రేల వెందఠఅగు పద 

మూడు (దవ్యములలో "వీని యొక్క క సాయముతో -నెనను వీనిని కలిపి ఇయ్య శల 

యును. విమాన స్థానమునందు చెప్పబడిన బూరుగ మొదలగు పదిిదవ్య ములలా+ చ 

యొక్క తొడిమలనుండిరైనను పఫుటపాక విధి ననుసరించి రీసములనీ యందు చినవేక్షు 

వీర చూర్షమును కలిపి ఇయ్యవలయును. (నంగ శాయలకప చపెప్పబడిస విధమున క్షీనిని 

కూడ ఆరువిధ మలగు వ ర్తులను చేసి ఉపయోగింపవలయును. చిన్న చేమబీరతో కాశ 

బడినట్టి పాలనుండి జనించిన ఘృతమాను (మంగ కాయ "వంంచలగు వానితో శ్రయాడ 

వసి ఇయ్య వలయును, 

మూ! కోశాతశాని వథ్చాశతో్కో-విడారరసే వచేత్ | శ 

కషాయం ఫలాదీనాం కలై ఇ_న్రేహం పునః వచేక్ ॥ మ్యెడవ్య తశ 

భాగః స్యాచ్చేపాణ్యన్ధాంళి కాని చ! కపాూయెః కొ విదా ర్నాద్యె రేను 

వన్వై విజేత్సృథక్॥ కషాయేషు ఫలాదీనా మసూపం కిశిత వృథక| 
కో ఖాత క్యా నవముం వకూ రనం నలవణం విచేత్ ॥ ఫలాది విప్పలీ 

తుల్యం తేదంన్నాం నరనం కిశోత్ | న్నే డకాంథం పిబేత్స్పిక్షం మి 
§° Sg ™ సడ క్వాథం పి బెల్పెద్ధం మి శ్రేమి 

శ్వురసేన చ 112! 

అ॥ ఏబది చిన్న చేదువీరశాయలను ఎజ్జ దేవళాంచనరసమునందు కాచి ఆ కహా 

యమునందు చిన వేదువీర కల్క_మును ఒక భాగముగను (మంగకాయ "వెదలగువాన్సి 

యొక్క కల్క_మును ఒక్కొక్క భౌగముగను కలిసి 'లేవామళను తరూరుచేయవల 

యును, ఇట్లే ఎజ్జ'దేవకాం చనమా "మొదలగు ఎనిమిదింటి భే 'జేంతోనెనను లేవామును 

తయారు చేసి ఉపయోగింపవలయు ను. [మంగ కాయ మొదల ఆరింటిలో చేనియొక్ర 

కషాయమువంటైనను చిన చేదుబీరను దానితో సమానమగు ఆనూపమౌాంసమును చేర్చి 

శాచి ఒడక ట్టి యందు సెంధ వఅవణమును కలిపి ఇయ్యవలయును, మరియు (మంగ 

కాయ “మొదలగు వానియొక్కు_ గింజలను ఆనూపమాం౭సమును సమభౌగములంగ 

(గహించి చినచేదుభీర రసమునందు కాచి విధమున నే ఇయ్యవలయుశు,. చినచెదు 

వీరను కషాయముకాచి యందు చెరుక్రురసమును కలిపి ఇయ్యవలయును, 

అధ్యాయ నంగ పాము, 
మార. దా ల ర్య Ty ఆ 

వరా! శే డ్యూ దో సురా నె కా కాంథాో దారవింశేలి స్ట 

థా! దశ పిచ్చా ఘృతం వైకం వట్ చ వర్శికియాః శుభాః || 

లేహేజష్టా నవ్హ మాంసే చ యోగ ఇవ్చురసెఒపరః | * బ్రతి వేధన 
® ఒకి నా o | 

క ల్చేఒస్మిన్ షష్టీ ర్యోగాః (పకీ ర్తి తాః 11 th 



క్) కల్ప స్థానము, 411 

వే కల నానే 
న ౭ 29 DAE fe 

జ 

జ్) ఈ కృతే వేదన కల్ప ధ్యాయమునందు పాలతో నాలుగుకు నసురామం 

మనో ఒక టియు, క పాయములనో ఇరువదెెండును, పిచా పఫుటపాకరస చూప న | కి స (పు స : 

ముం ఇప్ప బడీనవి, 

ఇన్విధం బున, ఊీపాదోప నామకక్ళృసప్తమా ర్రిశా స్త్రీ పణకేం గు 

a) os) వాలి 

చరకసంహి తా వ్యాఖాగ్గనమునందు కృత వేధ నక ల్ప వునెడు 

మూ! అభథాతః శ్యామా తివృత్క-_ల్పం వ్యాఖ్యాస్యామః | 11 

అ పిమ్ముట శ్యామా, తివృత్క_ల్పమును చిప్త్తాదమున్నాము, 

మూ! ఇతి వా స్మాహ భగవాన్నాతేయః 12 
అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ_కేయుడు చెప్పెను, 

తెగడయుక్క._ వ ర్యాయవదములు _ గుణములు, 

మూ! విశేచచే (తివృన్నూలం (ష్టమాహుర శ్రనీమీణః! తస్యాః 
జా గుణాః క 8 కలక వత తిధథబే (తి జ్ఞా గుణాః కర్మ ఛేదః కల్పశ్చ వయ్య తే ॥ తిభబ్ణ్దే శతివృతా చైవ 

a 

సురణీ కోటరా తథా | నరాంనుభూతె సువహో శబ వర్యాయ వా 
ఏ ద ఫీ 

౭౬6 

cs 

చకైః ॥! కపాయా మధురా భామా విపాకే కటుకా చ సా! కఫ 

పీ త్త వశేమసి రాతమ్యాచ్చానిల కోపనీ! సేదానీ మాష ర్యుక్రా వాత 

ఏ తకఫావహోః | కల్పే చై శెవ్యమాసావ్య సర్వరోగహరా భవేత్ | 

మూలం తు ద్వివ్ధం తస్యా; శ్యామం వారుణణమెవ చ | తయారు 

ఖ్యతరం విద్ధి మూలం యదరుణపభమ్ ॥ సుకుమా శేశిశ” నే మృ 

దుకో మే. చ తిచ్చుభమ్ | మోహూాయే డాశు కారిత్యా చ్చ మాక ్ఞాం 

మేణోత్యవి 1 _తెళ్ట్యాత్కర్జ తి హృత్క-క్రమాశు దోవం హరత్యపి | 
శన్య లి బహుదోపాణాం (కూర కోస్టాళ్చ యే నరాః ॥19॥ 

అ॥ విశేచనములను చేయుటలో 'తెశ డ వేళ్ళు (శేక్టమెనవిగ నుండును, వాని 

యొక్క పర్యాయపదములఅను గుణములను కృత్య ములను "'భేదములను కల్పములను 



413 చరకనంహీతో, 

చెప్ఫుచున్నాము, (తీభండి, (తివృత, సురండి, కోటర, సర్వానుభూ తీ, సువవా భ్రన్క 
నివి తెగదడవ పర్యాయపదములుగ నుండును, కపాయర సమ మభురర సము రూకీ గు 

ము కటువిపాకము ఇవి కఠఅదిగ నుండును, కపి త్తములను సశింవచేయును. రూక్షస్వ 
ఆణముక్రలదగ చే వాతనణను (పకోపింప చేయును. వాతే పీ త్రకఫనాళకనాలప ఆయా 
(దవ్యములతోకాడి వి శ్రేషగుణములనోందినటై సమస్థవ్యాధులను హరింప చేయును, 
నల్లనివి ఎ(రనీవి ఆని దీని వేళ్లు శెండువిధ ములుగ నుండును, వానిలో వ్యేరనివి (శేస్టు 

మైనవి నుండును. కావున వానిని సుకమారులు బోలురు వృద్ధులు మృదుకోష్ట ముక్లల 
వారు వీరికిచ్చుటక యోగ్య మైనవిగ నుండును. నల్లని వేళ్ళు తీవగుణముకలవగుటవలన 
మోవామును కలిగించును. కంఠమును వన్నృణింప చేయును, తీర్లు గుణమా కఠఅవఫటవలన 
హృదయమును కంఠమును చెరచును, మరియు జెంటశే వోపమును వారింప చేయును, 
అధిక దోహ ముక అ వారల కున (కూరకోస్టముకల వారలకును (శేస్ట్రమెనవిగ నుండును, 

"తెగ డ వేళ్లను (గ్ర హించువిధము. 

వరా! గుణవ త్యాం తి యోర్మూవకా జాతేం మఠొాలం నముద్ధ 

వ్రాత. | ఉవోవ్య (దయతేః శుే శుక్ల వానాః నమాహిత; | గమ్మా 

రానుగతం శ్లవ్షవుతిరంగింస్వుతం చయత్ |! తదింపాటోద శేదర్నం 
౧౧౯) ఫీ స్వ లి స్ ఫీధ ౧ భి 

త్యం శుప్మా_౦ నిధావయేత్ || ॥ 

ఆ॥ కక్ష పక్క మునందూ కవాపవాసమును వేని నియమమాకల వా డై తెల్లని బట్టలను 

సరించి సావ ధానచిత్తు డై, గుణవ త్తర్యమెన ఛభూవిియందు జనించిన ట్టి యు లోతుళ 

వ్యాపించి నట్రియు కోోమలనూలె నట్టి యు అడ్డ ముగ (పసరింపక క్రిదవ్య పసరిం చినట్టి య 

"తెగద వేళ సను (గ్రహించి -ఏలి ఏ లోోపలనున్న కాష్ట్రము( పుడకృలను తీని వేసీచర్మమును 

(పట్టను) ఎండించి జాగ్రత చేయనల యును, 

(త్రివృత్క_ల్చ్బములు, 

మరా స్ని గ్ధస్విన్నో ఏ ే చ్యస్తు పేయామాతో)కీతః సుఖమ్ | 
ఆత్మా(తం తయో పెం ఏనీయా మేన నా పిబేక్ | గో౬ఒవ్యజామ 

హిపుమూ[తసౌపీరక తుపోడ శై శ! (వనన్నయూ (తిఫలయా శృతెయా 

చ పృథక్ పీబిత్ | వికె కం శై న్థవాదీనాం ద్యాదశానాొం ననాగరమ! 

త్ధినృద్ద్యగుణనంయు క్షం చరోర్ల ముష్టాబ్బునా వి కోక్ [141 

అ॥ న్నేవాస్వేదముల నాచరించి వూర్వదినమున జావనుమౌ త్ర మాఫుచ్చుకొని ఈ 
'తెగడకల్నములను పుచ్చుకొనవలయును. తెగడ జేళ్ళపట్టను కర్ష పరిమితిగ (గ్రహించి 

ముద్దగనూరి కాంజిక్షము గోమ్మ్య త్రము గొ రెమూ (త్రము వేకమూ[ తము గేదేమా[త 

ము సౌవీరకము తుపోదక్రము సు రామడ్యముయొక్క_ తేట (తీఫలాక సాయము వీనిలో 
జేనితోనైనను కలిపి ఫుచ్చుకొనవలయును, రోగ భిషగ్టిీతీయా ధ్యాయము నందు లవణ 
స్కా్రంధముతో చెప్పబడిన “సంధ వలవణము మొదలగు పం (డెండింటిలో ఉనియొక్కం 



కల్పనా నము <H Le 

థి 

చూర్గమునైనను ఒక భౌగముగను కుంఠిచూర్షమును ఒక భాగముగను తెగడ చూర్చమును 

రెండు భాగములు గను [గహించి జేడినిటితో పుచ్చుకొనవలయునా. 

మూ! పివ్చలీ పివ్పలీమాలం మరిచం గజవివ్చలి | సరలః కిలి 

మం హిజ్డు భార్షీ లేజోవతీ తథా! ము స్తం హైమవతీ పథ్యా చిత్రకో 

నజనీ వణా | స్వర్షశీర్యజమోదా చ శృజ్ఞవేరం చ తైః వృథక్ ! 

ఏకె కార్థాంశ సంయుక్త వీ బేద్లోమూ తనంయుతమ్ ! మధూ కార్డా౭శే 

నంయు క్షం శర్క_-రామ్చుయుతంపిబేళ్ | జీవకర్ష భకొ మేదాం (శావణేం 

కర్క-టాహ్యుయమ్ | ముద్దమాపాఖ్య వరా చ మహతీ (శావణేం 

తథా 1 శాకోలీం శీరకాకోలీ మిన్దా)ం ఛిన్నరుహోం తథా | శీర 

శుక్లాం వయస్యాం చ యస్ట్యాహ్యూం విధినా పిబేత్ , వాతపిత్త్పపాతా 

న్యేతాన్యన్యాని తు కఫానిలే ॥19॥ 

ei పిప్పళ్ళు మోడి మిరియాలు గజపిప్పళ్ళు సరఅడేవదారు డేవణారు ఇంగువ 

గంటుభారంగి చవ్యము నాగరము_స్టలు తెల్లవస కరక్కాయ చిత్రమూలము పసుపు 

వస స్వర్గ శ్రీ రి ఓకుము శుంఠి వీనిలో చేనియొక్క_ చూర్లముగైనను అర్థ భాగముగను 

'తెగడ మార్షమును ఒక భాగమును (గ హించి గోయ్యాతముతో ఫుచ్చుక్ నవలయును, 

ఆతిమధుర చూర్ణము శు అర్ధ భాగముగ ను తెగడ చూర్ణమును ఒక భాగముగను (గ్రహించి 

పంచదార నీళ్ళు వీనితో ౩ లిపి ఫుచ్చుకొనవలయును, జీవకము బుషభకము మేద 

బోడతరము కర్మా_టకశ్ళంగి ముద్దపర్షి మూషపర్షి పెద్దబోడతరము శాకోలి శీర 

కాకోలి ఏటిపుచ్చ తిప్పతీగ చేలగమ్మడి పాఅ చేలగుమ్మడి ఆతిమధురము వీనిలో డేని 
అ 
CE తోచెనను తెగడను విధిపకారము? ఫు చ్చుకొ నవలయును, ఈణయోగ ములు వాతీపి ష్ 

ములయందును, ఇతరయోగములు కఫ వాతములయందును హితీకరములుగ నుండును. 

మూ! శీరమాం సేము కాశ్ళర్య (దాతావీలుర సై ః పృథక్ | 

సర్చిపా వా తయోళ్ళూర్ణ మభయాన్హాంశిక ౦ విచేత్ [1201 

అ॥ సగము పరిమితికల కరక్కాయ చూర్తముతోకూడిన తెసడ చూర్లమున, 

పాలు మౌొంసర సము వెరుకుర సము సెగ్గుమ్ముడు శసము _దాకు పండ్లరసము గాలుగు 

పండ్లర సము నెయ్యి వీనిలో చేనియంటైనను కలిపి పుచ్చుకిొనవలయును. 

మూ! లిహ్యాద్యా మధుసర్చి ర్భ్యాం సంయు కృం నసితోవలమ్ | 

అజగ సా తుగాశ్రీరీ విడారీ శర్క-రా (తివృత్ | చూర్షితం మె ద్రసర్ని 

ర్భ్యాం లీభ్యా సాధువిరిచ్య తే! సన్నిపాతజ్వర మృ దాహతృష్టాన్షితో. 

నరః | శ్యామా తివృత్క-పా యణ క ల్కేన చ సశర్క_రమ్॥! సాధయే 

ద్విధివ_ల్లైహం లిహాక్పాణిత లం తతః | నమ దాం న్రర్క_ రాం సక 

కు ర్యాన్న్ఫృ చ్య్చాజ నేన వే! వి వేచ్చితె (గొనృచ్చూర్డం త్వక్పతే మర్చిచైః 
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నహ! మ్మాతయా లేహాయె దేతదీశ్యరాణాం విరేచనమ్॥కుడవాంశాక్ 
రసా నతు దా శంపలంవరూవ కాన్ | సిత వలావలం మృ దాాత్కుక 

వార్లం చ నాధమయెౌత్ ॥| తం తేహం యోజ యచ్చీతం (టివృమ్బా 

కన శా న్ర్రవిత్ |! వతుదుత్సన్న పిత్తానామోాశ గరాణాం ఏ రేచనమ్॥ ౪7 
ఆ॥ పటిక జెల్ల పు మార్ల యుతో కూడిన తెగడచూర్లమును లేనె నెయ్యి వీతో 

కలిపి ప్రచ్చుకొనవలయును, అజామోదము వెదురుప్పు నేలగుమ్మడి పంచదార తెగడ 
వీనిని చూర్తించి తేనె నెయ్యి వీనిలో కలిపి పుచ్చుకొనినచో విరేచనములు బాగుగ 
నగును, సన్ని పాత జ్వరము శరీర స్తంభము తాపము దప్పిక ఇవి నశించును, తెగద 

కషాయము తెగడ చూర్ణము పంచదార వీనితో విధ్యపకారముగ. లేహమును త్రయా 
రుచేని కర్ష పరిమితిగ ఫుచ్చుకొనవలయును, "తేనెను పంచదారను (గపిాంచి కాచి 

(కొ త్తకండలో ఫోన్స్ చల్లారినపిద ప అందు తెగడ చూర్ణ మును, దాసెసచెక్కు_ ఆన 

పతి మిరియాలు వీనియొక్క_ చూర్హ యును కలిపి నుకమారులకు త్రగుపరిమితిగ నియ్య 
వఅయును, చెరువు (దామీపండ్లు గొలుగుపండ్లు చిట్లేత వీఫియొక్క_ ర సములను నాలు 

గేసీ పలములుగన్వు పటిక బెల్లమును, ఒక పలముగను, తేనెను చెండు పఅములుగను 

(గహించి పాకమునొందింవి చల్లారినపిద ప తై డచ్యూరమును క లిపి ఆధిక మెన 

పి త్రముకల చుకుమాతులకా ఇయ్య వలయును. 

మూ॥ శర్క_కా రామోాదకాన్ వర్తిక్షులకామాంనపూవ కాన్ | 

అనేన విధినా కుర్వ్యాతెె త్తి కానాం వికేచనమ్ ॥ 281 

ఆ|| పంచదారను, వూర్వమునందు చెప్పబడిన చెరుకు మొదలగు వానియొక _ 

సములను, తెగడ చూర్ణ మును (గహించి మోదకములను, వ రులను గులిక్షలను,మొం 

సవూపములను త్రెయారుచేసి పిత్తాధిక్యముకల వారలకు విరేచనముఅనిమి త్త మియ్య 
వలయును, 

మూ! పివ్చలిం నాగరం తోరం శ్యామా తినృతయా నహ | 
లేహయన్మధునా సార్ధం శేవ్మలానాం విచేచనమ్ ॥ మాతులుజ్షాభ 

యాధథా తీ శ్రీవర్లీ కోలదాడిమాల్' | సుమృష్టాన్ సర్వసాంత్తైలే. నాథ 
య్ త్త వావపేత్ | సహకారాత్క-పక్రాచ్చ మధ్యమన్లు ) చయ 

త్సలమ్ | వూర్యవద్చహలభూ తే (తివృద్బూూర్షం నమావవేక్ ! త్య 

కత కేశరె లానాం మార్లం మధు చమాత్రయా | లేహోఒయం 
కఫపూర్ణానా మిాళ ;గాణాం విరేచనమ్ ॥ఏ2ి॥ 

అ॥ పిప్పళ్ళు కంకి యవమోరము నల్ల తెగడ వీనియొక్క_ చ్యూర్రమును లే నెతో 
: క ఫాధిక్యము కల వారలకు ఇయ్యవలయును, మాదీఫలము కరశ్కాయలు డానీ 

రిక పందు చల్లగుమ్ము డుపండ్లు "రేగు వండు దానిమ్మ పండు వీనియొక్క రసమును 
య cn a cn బలి టా య 



కల్పస్థానము L185 

నౌెందించి యందు తేలము తెళడ హాామును కలప 

వలయును, మామిడి పండ్ల్డర సము వ. హులవపి ఇటి ఇతరపందడన సము లం 

పంచవడార పినివి గ హించి పాకముషొండంచి యందు తెగడ చూర్హ మును, 

నాగ కేసరములు న. వీనియుక్ళు_ యూర్దమున 

కలపవలమును. ఈలేవామును క ఫాక్యముకల సుపమారుల? ఇయ్య వల అరు ను, 

మూ! పానవనాసి రనాన్ యూసాన్ మోవకాన్ రాగహాడ 
గా వ్ న సా “చ కాం వష: 

ళ్ | ఆునసు విధినా కుర్యాద్యా we కార్ణం క ఫాఫ్లి దిక్త || |] 

ఈ 

అ! వూర్యవిధనను సరించి తెళడ రూాక్లముతో పాూనక ములను దొర సముల 

ను యూషములను మాదకములనూ రాగపహాడవములను తే యారుచే సీ క భాఫక్యముకే ల 

వారలకు ఇయ్య వలయు శు 

౧ 
స్కూ 

ఆపో 
వై TT, ముకి wx రాత్ | వావి నక్ష గో హాల మాసం ఫలరన తు. వశ కుభీ స్త సాం పిబుత్ ! బాకేపి శక Er 

many నా 1 ల w అటాక్ 
చో గేష్యల్పాన లేషు చ ॥ నేషు సుకవమూచేషు నిరపాయం ఏే 

చనమ్ కె 
అ దాసెన చెక్క. ఏబకులు వీనిని ఒక్కొ._క్ళు. భొగమును నీలిని రెందుభాగ 

ములుగన్తు తెగడను నాలుగ భౌగములాగనుు, పంచచారను ఎని నుడి ఫైన ములు" ను 

[(గహీంచి చూర్తము చేని దానిమ్మ పండ్లర సము తేసి సక్తపిం డి కినితో తర్చణముగ 

వాని ర్త్క FEN స్రభులుక ల వారిలక్షు మందాగ్ని క కల వారలకము సుకుమారులభకును ఇచ్చి 

నో చేసన విఈ-దనములగును. 

మూ! శేర్క_రా (తీఫలా శ్యామా (త్రీవృన్నాగ ధి ధికా మధు! 

మెోాదక సన్ని పాత్ ర్ధ్య కృపి త్తీద్యరావహః | | ఏ౮॥ 

ఆ|| పంచదార పం బులు నల్ల తెగడ తెల్ల తెగడ పిప్పళ్ళు తేసి పీనితో 

మూదకములను తయారుచేసీ సన్ని పాతిములు ఊర్థ్వగర గోపీ _ర్డము జ్వరమా వ్ని 
యందు వం 

మూ (లివృచ్చాణ్నా మతా స్తన తటి (త్రిఫలా! త్వచః! విడజ్ల 

తూరపిక్సి పస్పిల్యః శాణా స్తీ నశ్చ చూర్చితాః ॥ లిహ్యాత్సర్సిర్శథు భ్యాం చ 

మోదకం వా గుడేన చ! ఛ త యేన్ని వృరీవోర మేత చోధ నము త 

మమ్! గుల్తం పీ ప హోవరం శాసనం హాలీమక మరోచక మ్! కఫవాత 

కృ తాంశ్చాన్యా న్ వ్యాథ్ నేతద్య్యపోహాతి | 189i 

ఆ ల! మూడుకాణ ములుగను, (తెఫలములను మూడు శాణములుగను, 

వాయువిదంగములు యవతారము పి పిప్పళ్ళు వీనిని మూడుళాణములుగ ను (్గి హించి 

చూక్షెంచి "లేచె చెయ్యి వీనిలో క్రాలిపి ౩ పుచ్చుకొన వలయును. తేక జెల్ల నాతో కలిపి 
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మోదకములను చేసీ పుచ్చుకొనవలయును, వికృతినిక లిగింప వట్టియు రోష మెనటియు 
వ రు 

విశేచనాపధముగ నుండును, గుల్మము స్టీహోదరము శ్వాస వాలీమకము ఆరోచకము 

కఫముచేగాని వాతముచేగాని కలిగిన ఇట్టి ఇతర వ్యాధులు వీనిని నశింపజేయును, 

మూ! విడజ్దసిప్పలీమూ లతిఫలాధాన్య చిత్ర కాన్! మరిచేన్హ్రయ 

వాజాజీవిప్పలీహా_స్పిపివ్పలీః | అలపణాస్యజమెరాదా చ చూర్షితం కార్జి కం 

పృథ తిల్పతేల! తివృచ్చూూర్ల భాగ " వాష్టవలోన్నిత ॥ ధ్యాత్రీఫలరన్మవ 

స్టైంట్రన్ గుడార్టతులాం త థా! వక మృదగ్వినా ఖాటే ద్చదరో 

దువ్చురోవమాన్ | గుడాన్ కృతా, న చాన్య స్యాదిహో రాహారయ 

_న్తణా! మస్టాగ్నిత్వం జరం మూ ర్చాం మూ తకృ చ్చ /మరో చక మ్! 

అన్వవ్నం గాతళూలం చ కానం వ్యాసం (భమం శ్షుయమ్! కుస్టా 

ర్శః కామలా మోహగుల్యోదర భ గ న్దం మ్స్ (గహణేం పాళ్ణురో గాంశ్చ 

హాన్యుః పుంనవ నాశ్చ "లే! క ల్యాణ క బ్రతి ఖ్యా ఆః న ర్వేహ్వ్యృుతుషు 

యాగికాః! 45॥ 

ఆ॥ వాయువిడంగములు ( తిఫలములు ధనియాలు చ్నితమూలము మిరియాలు 

కొడి సెపాల విత్తులు జీలకర పిప్పళ్ళు గజపిప్పళ్లు పంచలవణములు అజామోదము 

వీనిని ఒకొ_క్క-కర్ష ముగను, నువ్వులనూనె "తెగడ చూర్షము ఫీనిని ఎనిమి దేసీ పలము 

లుగను, ఉఊశిరిక పండ్లరసమును మూడు(ప్రస్థములుగ ను, "బెల్లమును ఏబదిపలములుగ ను 

(హించి చిన్నమంటతో వండి శేగకాయలంత్రగాని మేడ్డికాయలంతీ గాని మోద 

కములను చేసీ ఆవహారవిహార ములయందు నియమము ఆక్క_రలేకండగ నే పుచ్చుకొన 

వలయును. అగ్ని మాంద్యము జ్వరము మూర్చ మూ[తకృచ్చ్రమాు ఆరో-చకము 

ని దపట్లకుండుట అ్రవయవకూల కాసవ శ్వాస [భమ క్షయ కష్టము అర్శస్సు 

కామిర్లు మేవావ్యాధులు గుల్మ ము ఉదర వ్యాధులు బభగందరము (గహాణీవ్యాధిపాండు 

రోగము వీనిని నశింపజేయును. పురుష సంతానమును కలిగించును. ఈక ల్యాణక మోద 

కములను ఆన్ని బుతువులయందును ఉపయోగిం పవచ్చునుః 

మూ! వ్యోవత్వక్సత /ము స్రైలావిడ జ్ల"మల కాభ యాః 1నమ 

భఛాగాభివగ్ద ద్యాద్ద్యిగుణం చ మకూలక మ్ ॥ (్రిృతోఒష్టగుణం భా 

Xo శర్క_రాయాళ్స షడ్డుణమ్ | చూార్తితం గుడికాః కృత్యా మాచే 

ఇ వలసంమితాః ॥ భత యేత్కల్యమున్రాయ శీతం చాను పిబేజ్జలమ్! 

మూ త్రకృచ్చే) జ్యే వమ్యాం కాసే శ్వాస (భమె తమే |! తాపే 

పాడ్ణ్యామయె౭. ల్చేఒగ్న్నా థా నిర్వ న్త/ణాశీనః 1 యోగః సర్వవివా 

కాం చ మతః | శేష్టో ఏ చేచ నే! మూతేజానాం చ రోగాణాం విధ 



నావహాంతః!] నాశ యేన్నూూతజాన్ రోగాన్ కృష్ణా కేయేణ భాపి.తః! 
ర్ం 

ఆ॥ (తికటుక ములు చాసెన చెక్క ఆకప్యతి తుంగగడ్డలు పలకలు వాయువి 

డంగములు ఊశళిరిక కాయలు కరళ్యా_ యలు వీనినీ సమభా౫ ములుగ న్కు దంతిని ఇంకు 

శెట్టుగన్సు తెళడను ఎనిమిది కెబ్లుగన్సు, పంచదారను ఆరునెట్టుగను |గహీంచి చూ 

ర్జెంచి తేనెతో పలపరిమితిగల మోదకములను చేయవలయును, (పాతఃకాలమునందు 

పనించీ చన్నీటిని | తొగవలఅయును. మా ఒతోక్ళ(ుక్భము జ్వరము వాంతి కాస శ్వాస 

(భమ ఈయ తాపము పాండురోగము అగ్ని మాంద్య ము వీవియందు ఆహారనియమము 

శేకండగ నే శేవింపవచ్చును. సమ _స్టమగు విషకారములయందును విశేచనవమా నిమి 

శ్రమ (ేష్టములగ నుండును, విధి పశారముగ నుపమోగించినచో సమ _స్టమగు 
మూ త జవ్యోధుఅను నశింపజేయును. కృష్ణా_తేయునిచే చెప్పబడినది, 

మూ! నకం ది(| పసృతిం వఖ్యా ధాని నరుబవాక్ యాః 

ర త్యురుబూ కానాం (వనృతా Ch (తివృత్సలమ్ | దక తొ 

న్ఫోదకాన్ కుర్యాదీశ్వ రాణాం విరేచనమ్ 15 ॥ 

అ| ఒక పఅము తెగడ నాలుగుపలముల కరక్కాాయలు రెండుపలములా ధన 

యాలు రెండుపలములి ఆముద ఫు వేళ్ళు వీని 5 గాని (దాతేపండ్లు కాశిరిక కాయలు ఆము 

దఫు వేళ్ళు ఇవి నాలుగుపలములు తెనడ ఒక పలము వీనినిగాని (గ్రహించి పది మోద 

కములను చేని సుకోమారులకు విశేచనము నిమి తము ఇయ్యవలయును, 

మూ! త్రివృశ్ధామవతీ శ్యామా "సలిసీ హా ప్పిపివలీ 1 సమరాలా 

వీపు లీము _స్రమజమోదా దురాలభా | కారి కం నాగరవలం గుడ 

వలపంశ తివే ॥ చూూర్చి తం మోద శాన్కు_ర్యా దు దుమ్మర మారో 

హీ హిబ్దుసావర్చలవ్యోవయమాసీబిడ జీరకె 8 || వచాడగ స్థాతిఫలా చవ్య 

చితక ధాన్యకై1 8! మోదకాన్ వేస్టే యేచ్చూన్లస్తాన్ నతుమ్బురుదాడి 

మైః! (తిక వంతు.ణ హృద్య _స్తికోఫోర్మః ప్లీ ఏ హారరాలినామ్ | హిక్కా-కా 

నారుచిశ్వాన కఫోదావ ర్వినాం శుభాః 1561 

అ॥ తెల్ల తడ కరక్కాయ నల్ల తెగడ నీలి గజపిష్పళ్ళు మోడి పిప్పళ్ళు తుంగ 

గడ్డలు ఆజా మోదము దూలగొండి వీనిని ఒక్కొక్క కర్ణ ముగను కుంఠిని నాలుగు 

పలములుగను (గ్రహించి చూర్షి ంచి ఇరువది పతముఠల జెల్లమును కలిపి మేడిశాయల 

పరిమాణముగ మోదకములను ేయవలయును. ఇంగువ ఫౌవర్నల లవణము (తికటుక 

ములు నరాసాని వాము బిడాలలవణము జీలక్యర వస అజామోదమా (త్రిఫలములు 

చవ్యము చి శు త్రమూాలము ధనియాలు తుంబురులు దానిమ్మ 'బెరళ్ళు విని చూర్లమును 

ఆ చోదకకులమాద చల్లి సేవించినయెడల (తిక్యప దేశము గజ్జలు వాదయము వస్తి 

(ప్రదేశము కోష్టము అర్శస్సు ప్లీవా వీనియందలిళూలను వారించును మరియు ఎక్కిళ్ళు 



He 12 చక సంహిత, 

దగ్గు ఆరు-చి అంయాసము కఫవ్యాధులు ఊ దాక రము వీనిని నశింప జేయును 

వరా! (బిన్ఫ తాం హవెటజం బీజం పివ్చలిం విశ్య భన జమ్! న్. మ్ (్రై 

[దాతోరసోవే వేతం వర్ణా స్వేత ద్వి రెచ నన్ మ్ | తివృస్దురాలభా మువూ 

కర్కారోడీచ్వ చన్షనన్! సస డా నయా హౌ హ్యో సాతలం జల 

డాక్యయే i త్వృ తాం చి తకం ణా మజాజే నసనరలం వమామ్య | 

న్వర్షదగ్ధం చ హే వ సె పష తూస్రామ్కువా వి కోర్ థేర్క_రా 

(వృతా తుల్యా గహ కాలే విశేచనమ్ ! ,కిన్ఫతాం (తాయకీ 

రాధాం సాతలాం కటు రోహిణీమ్ ॥ సంక్య మనీ చ నంచూక్య గో 
మూ తే భానయే త్త ట్రే సహమ్ | | ఏవ. నరు రుకో యోగ; స్నిగ్దె సా 

మలదోవషహా హాల్ 1 దురాలభా తివృచ్భ్యామా ౩ వతాకం వా సిపివలి | 
8 ల 

నిలిసీ (తి సలాము స్థం కటుకా చ సుచూర్మై తమ్ ॥ నర్చిగ్యాంనరి సోషా 
a 

మాయు క్షం పాణితలం తతః | పీ చేత్పుఖతేమం హ్యాత (దూమయాణా మపి 

స్ట న లే 1631 
al 

అ తెగడ కొడిసెపాలవిత్తులు పిప్పళ్లు కుక వీనిని తేనె (దాత పండ్లరసము 
వీవితో వర్షాకాలమునందు విశేచవము నిమిత్త స్త మియ్య భల యాను, కండ దూలనొండి 
తుం క గడ్డలు పంచదార వట్టి వేళ్ళు చందవ కు ఆతెవుధురము సంబచేయి వీనిని (దాత్న 

రణము తో కరదృతువువం _దియ్య వలయును. తెళడ చి,తమాలము చిరుబొొద్ది జీల 
(sud 

వక సరళ జేవదాన వస స్వర్లకీ రి వీనిని నూరి -జీడినిటికో క్కూవుంత బుకువునేందు 

పుచ్చుకొనవవలయూను, పంచదార తెగడ వీఐని సమభా గములంళ గహీంచి రష 

బుతువునంచు పుచ్చుకొనవలయును. తాడ్ కలు కానుగ డ శిరిక సంబశ్వు కటుక 

రోహిత స్షర్ల రశ్నీరి వీని చూర్జి చి గోమయూతమునందు మూడురోజులు భోవవచేయా 

వలయును, స్నేద్ధడుగ నున్న వానికి దీనిని ప్రమ స్త బుకువులయందును మఠదోపషము 

జారించు నిమి శే మియ్యవలయ్ ను. దూల షొ ండ తెల్ల తెళడో నల్లి తెగడ కొ డిశ పాల 

విత్తులు గజపిప్పళ్ళు నీల (తిఫ ఫలములు తుంగ గడ్డలు కటుక రోహిటి వీసిని చర్చి రచి 

ఫఘృతము మొంసరసము వేడినీళ్ళు పనితో కర్ష పరిమితిగ నిచ్చినయెడల నుఖయుగ 
వికిచనము అగునుం ఇది ది రూడృళరీరము కలవారలవగగాడ హీత కరముగ ను-డును. 

మూ త్యూమణం (తీఫలా హాజ్బు కార్తి కం (గివృతావలమ్ | 

సానర్చలార్థక రం చ వలార్లం జాగ ము దీకసాత్ || తెచ్చూర్షం న్ 
cn 

రాతుల;౦ం మడ్యేనా మేన వా విబేశ్ ! గులుపొరాాం రి నుట్పెద్దం జే 
ఫ్రీ $s రో ఇప్ప డు ౯౩ 

బాబా (ద్రసాదనమ్ 65|| 
అ oa 

అ! రగ స కటుక ములు [తిఫఘలములు ఇంగువ వినిని' ఒకొక్క కర్ష ముగను, తెగ 

కను ఒక సలమునగ్గన్సు సావర్చలవణము అర్ధకర్ష మాగను, పుల్ల(పబ్బలిని . అర్థపలముగన 

గహీంచి చూార్తించి ఆచూర్ల రృముతో సమోనముగ పంచచారను కలిపి మద్య ముతో 



క్] కల్పస్తానము 419 

గాని పుల్ల నిపండ్లర సముబో గాని ఫుచ్చుకొనినయెడలఅ గల్మముమ, పార్ళ్యకూలయు 

నశించును. ఈయ" హధము జీర్ణమైనపివప మొంసర సముత్రోో గూడి నళవశర మునుభు బింప 
వలయును, 

మూ! న్తలాం (ట్రీఫలాం దస్పిం తి)నృతాం వో్యోవపై వు 

వమ్! కృత్యా చూర్ణం తు సప్తాహం భావ్యమా మలకీర సే 
జం తర్చణే యూసే. పిశితే రాగయు కిషం 1661 

ఆఅ॥ సంబశేణు (తిఫలనూలు దంతి కెళడ (తికటుకములు సెంథవలణము ష్ని వి 

చార్థించి ఉఊశిరికపండ్లక నముతో ఏడురోజులు భావనశేని దీని నిక ర్పణము నందు శురయూా 
షమునందును మొంసరసమునందును రాగపూడవమునందును శాపయోగింస వలయును, 

మూ॥ తుల్యాన్లుం (లీన్స తాక ల్క-సిద్ధం గుల్భుహారం ఘృత మ్ 

మూలం శ్యామా తీవృతయోః వచేదామలక్షైః సహ! జలే లేన 
కపషాయెణ వక్త సర్పిః పిజేన్న రః || శ్యామా కినృత్క_ పాయే. సిద్ధం 

సర్పిః పిజే త్తథా! సాధితం వా వయస్తాభాషం సుఖం తేన విరిచ్య లే! గ. 
అ|| సమొనపరిమితిగల పుల్ల నిసండ్లర సముతోడను తెళడయొక్ర్చ_ కల్కుమా 

తోడను తయారు కాబడిన ఘృతము సల్మ యును హరింప జేయును. నల్ల కెగడ తెల్ల తె 
గడ వీనియొక్క_ వేళ్ళను ఉఊనీరికపండ్లతోగూడ జలమునందు కాచి ఆకసాయ 
ముతో ఘృతమును త్రయారువేని నేవింపవఅయును. నల్ల తెనడ కెల్ల తెగ డవీనియొక్క_ 
క పాయముతో ఘృతమును త్రయారుచేని పు చ్చుకొనవలయును, నల్ల తెగ డ తెల్ల కెళడ 
వీనితో కాచబడిన పాలు సుఖముగ విరేచనములను చేయును. 

మా! (తివృన్నుప్తంస్తు సనఖానష్టా |దోణే జలే వచేత్. | పాద 
శేవం కపూయం తం శీతం గుడతులాయుతమ్ |! న్నిడ్ఞో స్థావ్యం ఘు 

తా దపివ్చలీఫలచి త కై ౩ 1 (వలి స్టే విధనామానం జాతం తన్నాత్రయా 
| 

కిజేత్ 1 గృహాణీ పాల్ణురోగఘ్న ౦ గుల్హుశ (యథు నాశ నమ్! సురాం వా 

(తివృ తా యోగకిణ్యాం త త్క-్వథ సంయుళామ్ iT: 

అ॥ ఎనిమిది పీడికెళ్ళ తెగడను ఒక| దోణమాజలమునందు నాలుగవవంతు మిగులు 
నట్లుకాచి చల్లారినపిదప ఆక సాయమునందు నూరు పలముల బెల్ల మును కలిపి చమురుతో 
మాగినట్టి యు తేన పిప్పళ్ళు (మంగ కాయలు చి(త మాలము వీనితో వూయబడినట్స్ యు 

కుండయందుంచి విధి పకారము ఒక్రమహౌసముంచి తయా శైనపిదప తగుపరిమితిగ్య తాగిన 
యెడల (గవాణీవ్యాధి పాండురోగము గుల్మము వనోఫ ఇవి నశించును. తెగడ కసా 
యముతోడను తెగడక్రల్యముతోడను కూడిన మద్య్యమును (తాగవలయూును. 

మూ! యవె 8 శ్యామా లివృ ఆ కథ స్వినె్నె ః కుల్మాషమమ్భ్ము 

నా 1! ఆసుతం షడహాం వై జాతం సౌవీరకం వీబేత్ | భృస్టాన్ వా 
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నతుపూన్ తులా న్య వాం_స్త స్త చ్య్చూూర్షనంయు తోన్ | అసు తొనమ్మాసాత 

ద్వత్సి బేజ్ఞాతం తుషాదక మ్ 1741 
అ॥ నల్ల తెగడ కెల్ల తెగడ వీనియొక్క.. కషూయముతో స్వేదనము చేయబడిన 

(ఊడికింపబడీన) యవలను మె త్తగనూరి నీటియందు కలిపి కండభొబోసి సంధిబంధన 

ముేని ధాన్య పురాశియందుంచి  ఆరురోజు లె లెనపిదప త్రయా-రేన ఆసౌవీరకమును (తాగ 
వలయును. జేయింపబడినట్టి యు పొట్టుతో హడినట్టియు నలియనొట్ట బడి నట్రియు యవ 
అను తెగడచూర్లముతో గాడ సిటియందుక్ర లిపి వూోర్యమునందువ'లోశే చేసీ” తయారైన 

విదప ఆ తుపోదక మును _తౌగవలయును, 

మూ! తథా మదనకలోకాన్ ఖాణ్ఞవాొదీన్ వృథగ్షశ (త్ 

వృచ్చ్యూర్టేన సంయోజ్య విశేకార్థం (| వయోాజయేత్ 1751 
ఆ॥ మదనకల్పమునందు జెప్పబడిన ఖాండవము మొదలగు పదింటిని తెగడ 

చూర్ల్చముతో తయారుచేసి విరేచనముల నిమి క్రమ నుపయోగింపవలయును, 

నరా! త్వ న్కేశ రా మాతక చాడిమైలాసితోవ లామాక్రి కమా 

తులు శ్లైః।! మృద్వ్యై న్తథాజ్ననై న్య్యైశ్చే నునోనుకూ- ర్యు క్రాని చేయాని 

విరేచనాని | నీతామ్యునా వీతవతేశ్చ తస్య సిక్చాన్సు ఖం ఛర్షీ విఘాతే 

హీతొః హృ ద్యాంశ్చ వ్యృుత్చువ్చు ఫల వవాలా సీన్యాంశ్చ దద్యా 

డువజి ఘణార్థమ్ || 

ఆ విశేచనాప ధమునూ పుచ్చుకొనున పుడం వాంతేయెనయెడల డా పం 

నాగ కేసరములు రావమొమిడి దానిమ్మ ఏలకులు పటిక బెల్లము తా మౌాదీభల 

నుద్యములు మనస్సున కిన మెన ఇట్టి ఇతీరములు వీనితో సియ్యవలయాను. చన్నీటితో 

ముఖముమోద చల్ల వలయును, మనస్సున కిప్టమ్నాలెన మన్ను ఫుష్పృుమాలు ఫలములు 

చిగుళ్ళు వీనిని ఇట్టి ఇతేరముఅను ఆఘాణింప 'జేయవల యును, 

అధ్యాయ నంగ వాము, 

మూ॥ ఏకో=_న్లూాదిభిర ప్లై చ దశ దా సైన్ల బాదిభిః | మూ 

(లేజాష్టాదళ యపష్యా డ్యా జీవకాచా చతుర్షశ | శీరాజా న్నప్త లే 
హే౭ష్టై చశ్యారక సితయాడజవిచ | పాన శొదిషు వ హవ మడృతౌ 

వళ్ళు మోదశాః i చత్యారశ్చ ఫతేశ్రీ రే జ్యూ చై తర్చణేత 

థా! జ్యా మే కాళ్లు శే ద్యాచ దఖాన్యే ఖిడవాదొము! శ్యామా 

యాస్తే వృతాయాశ్చే క ల్ప౭ఒన్ని నము డాహృృతమ్ [ శతం దశో 

త్తరం సిద్ధం యోగానాం వరముర్షిణా 811 

ఇత్యిగ్ని వేశకృ తే త శ్ర చరక వతి నంస్క తే కల్పస్థానే 

శ్యామా తివృత్క-లో నాము స స_త్హ మో౭.ధ్యాయ! ల్లీ 
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అ ఈ శ్యామా తివృత్క_ల్బా ధ్యాయమునందు (కాంజిక ము “మొదలగువానితో 

తొమ్మిగియ, సైంధవలవణము 'మొదలగువానితో పం_డెండును, గోమూూ[తేముతో 

పదుసెనిమిదియు, ఆతిమధురముతో రెండును, జీవకము "ముదలగు వానితో పదనాలు 

గును పాలుమొదలసవానితో ఏడును, శేహరూపమున ఎన్సిమిదియు, పంచదారతో 

నాలుగును, పానకము 'మొదలసృ్పవానిభూపమున ఆయిదును, బుకువులనను సరించి 

ఆరును, మోదక రూపమున అయిదును, భ్ఫుతీరా పమున మూడును. పాలతో నొక 

టియు, తర్పణ చూర్షరూపమున రండును, మద్యరూపమున “జండును కాంజికరూప 

మున రెండును ఖాండవాదులతో పదియు ఇట్లు నూటపదియోగములు చెప్పబడినవి. 

ఇవ్విధంబున్క (కీపాదోపనామక కృష్ణమూర్తి శ్యాస్కి[పణీతంచైన చరకదీపిక 

యనెడి చరక్రసంహి కౌ వ్యాఖ్యానమునందు శామొ(తివృత్మ_ల్ప మనెడు 

స_ప్తమా ధ్యాయము సమౌ ప్టము. 

—0__ 

లం స క్ అ షవాధ్యాయివు, 

మూ! అభథాత శ్చతురజ్జులక ల్చం వ్యాఖ్యాస్యామి గ్ల 

ఆ॥ పిమ్మట చతురంగుఅకల్పమును పప్పబోవుచున్నా ము, 

మూ! ఇతి హూ సాహ భగవా నా త్రయః | బై! 

ఆ|| అని భగవంతుడగు ఆ లేయుడు చైప్పెను* 

రేలయుక్క వర్యాయవదములు - గుణములు? 

మూ! ఆరగ్వథో రాజవృము.? శవ్చూూక శ్చృతురజ్షులః 1 (వగ 

హః కృతమాలశ్చ కర్ణి కారో౭._వఘాతేక ః॥ జ్యరహృద్య్భృోగవా తాన్ఫ 

గుడావర్రాడిరోగిసం! రాజవృటీ౭.ధికం వథ్యో మృదుర్శధుర శీతలః। 

చాలే వృ కులేతీణే సుకుమా శే చ మాన షే యోజ్యో మృద్వన 

పాయిళ్యా ద్వి శేపా చ్చచురజ్డులః (011 

oi ఆరగ్యధ, రాజవృక్ను, శంపాక్క చతురంగుల, (పృగవా, కృతమాల, కర్ణి 

కార అవఘాతక ఆనునివి 'రేలక పర్యాయపదములుగ నుండును. జ్వరము వాడో 

తము వాతేర క్రమము ఉఊదావర్పము "మొదఅగువ్యాధులయందు రీల మిక్కి_చి హిత్రకర మె 

నదిగ నుండును మృదుగుణమును మధురర'సము శీత్రవీర్యమును క లదిగనుండునుః 

శీల మృదుగుణముకలదియూ అపాయమునుచేయనిదియు ఆగుటవలన బాలురు వృద్ధ 
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లు ఊరంషృతముగలవారలు షీ ణించిన వారలు సుకమౌారులు వీరలక విశేషించి ఇయ్య 
వలఅదికుూను, 

వమ! ఫలకాలే వరిణతం ఫలం తస్య హా రేచ్బ్చుధః | తేషా 

గుణవ తాం జాతం సికతాను నిధావయుక్ | న్త రా_తాత్సముద్ధృత్య 

శోష యేదాత పే భిమక్। తతో మజ్జాన ముద్ధృత్య నునా భాన్హో నిధావ 

యత్ ॥7| 
అ॥ సకాలమునందుఫలించినట్టియు చాసగపండినట్టియు | శేహ్టమ్ములైనట్టియు 

టం ర్ూ ఈ 

శకేలపండ్లను (గహించి ఇసుకయందువడు రోజు లుంచి' ఎండయంభబెండించి వాని 

నుండి గుజానుతీనీ ఆగుజును పరిళుభనుగు పా(త్రయందు జూ, త్త చేయవలయును, జ జ (0 
మూ! (చాతూర నయ తో జీయో డాహోోేదావ ర్లవీడి సే! చ 

తుద ర మువే బాలే యావ దాందవశ బారి కే ॥3॥ 
ఏవ. య ఏ యె 

ఆ|| "రేలగుజ్జును దాక పండ్లర సములోక్షలిపి నాలుగుపంవత్సరములు మొదలు 

పం జెండుసంవత్స ములవరకు వయస్నుగఅ బాలురకు తాపమును ఊ దావ ర్రముశు 

క రిగినప్రుడు ఈయవలయును. 

సమూ! చతుర స్పులమష్థస్తు (వనృతం వా౭_ఢ వాకళ్షులిమ్ 1 సు 

రామశ్లోేన నయు క్ష మథవా కోలశీధునా॥ దధిమకోన వా సమ్యగశే 
నామలకన్య వా ! కృత్యా లీతకపాయం _తం పిబేత్సౌవీర కేణ వా | 
తివృణో వా కపాయీణ మజ్జకల్క-ంతథా పిజేత్ | తథా బిల్వక షా 
యేణ లవణమ్మోదనంయుతమ్ ॥1.॥ 

ఆ! "రేలగజ్ఞును “రెండుపలములుగ గానీ చాలుగుపఅములుగ గాని (గ్రహించి 

సు రామద్య ముయొక్క_ లేటతో గాని ే షపండ్డతో తయారు చేయ బడినశీధువ నెడిమద్య 
మాతోశగాని పెగుసమోది తేటతో గాని ఊశిరిక పండ్లరసముతో గాని ఈయవలయును , 

ఈగుజ్జాయొక్క_ కీతేక పాయమును సౌవీరకమ'నెడి మద్యముతో నియ్యవలయును. తెగ 
డక పాయమునందు-గాని లొద్దుళ కపాయమునందుగాని శేలగుజ్జును కలిపి యపందు 

సెంధలవణమును తేనెను చేర్చి ఈయవలయును, 

మూ! కషాయెణాథ వా తన్య (తివృమ్చార్లం గుడాన్వితమ్ 

సాధయిత్యా శనై శ్రేహం లేహయెన్నాత్రయా నరమ్ 1॥2॥ 
ఆ॥ "రేలగుజ్జుకషాయమును 'తెగడచూర్షముశు బెల్లమును [గ్రహించి లేవామును 

"'మెల్లగవండి తగుపరిమితిగ నీయవలయును, 

మూ॥ చతురజ్డులసిద్దా ద్యా శీ రాద్యదుది యాద్ధృతమ్ | జ. 

కల్కేన ధ్యా తీణాం రసే తత్సాధితం వీబేత్ ॥ తచేవ దశమూాలస్య 



కల్పస్థానము, త్త ల్లో? 

జ దాగా వన న “a డ్డి జ (2 EE | కలై నాం య న్య చ ! కపాయ్ సాధితం సక్పిః కల్కైః ౩ ఫ్ 

డభి* విబేత్ 1141 

sl కేలగుజ్జాతో కాచబడిన పాలనుండిజనిం చిన ఘృకేమును, చేలగుజ్ణాకల్కు_ ము 

ఉఊశిరిక పండ్లక సము వీనితో-గాని దళమూఅముఅ యొక్కయు ఉలవల యొక్కయు 
యవల లయొక_యు కపైాయము నల్ల తెగడ "మొదలగు తొమ్మిదింటియొక్క కల్ళు_ము 

కీనితోగాని తయారుచేని యీయవలయును. 

మూ! ద _స్త్ కాషథేజక్ఞలిం మజ్జ ట్. గుడన్న చ! 

CER మాగసార్ల పూస మరిష్టం పాయ మేత చ | 

జి! దంతీక హాయమున దు నాలుస్తపలముల పరిమితీళల సున బిల్ల మును 

కలికి ఒక టిన్నరమాసముంచి ఆరిష్టమున తయాారెనపిదప సయవనలయుం ను. 

వూ యన్య య తాపన మన్నం చ హృద్యం స్వాద్యపి వొ 

కటు 1! లవణం వా భవే త్తే తేన యు కం దద్యాద్వి రేచనమి 116i 

ఆ; తీపీ శారము ఉప్పు వీనిలో ఏది ఎవరికి ఇష్టముగనుండునో అట్టి రువిగ అ 

అన్న పౌనములతో నిశేదనాషధముల న నియ్యవలయును, 

అధ్యాయ నంగ హము, 

మూ॥ (దాతోర సే సురాశీధ్యో ర్లధ్ని బామలకీర శే |! సౌవరశే 

కహాయే చ చ (తివృతో బల్వక న్య చ1 చేసే భా౭_రి పే. ఘృ లె ద్వే 

యోగా ద్యాదశవర్హితా!। చతురజ్డుల క ల్పేఒస్ని 'న్నుకమారాః (పకి 
రికా 1.8 

ఇత్యగ్ని వేశకృ శే త స్త చరక పతి సంస్క లే కల్పస్థా నే చతు 

రజులక లో నామౌాష్ట మో౭_ధ్యాయః | 

రే 

ఆ॥ ఈ చతురం౦ంగుల కల్పా ధ్యాయమునందు (దాతురసము సురామండము శ్రీయ 

వ నెడిమద్య్యము పిఠుగుమోడి తేట ఉశిరిక పండ్లరసము సౌవీరక్ష మద్యము తెగడకషా 

యము లొద్దుగక పాయము వీనితో నొకొ_క్క_టియు, లేవారూపమున ఒకటి యు, 
అరిష్ట రూపమున ఒకటియు, ఘృత్రరూపమున రెండును ఇట్లు పం్యడెండు యోగములు 

చెప్పబడినవి. 

ఇవ్విధంబున శపాదోపనామక్ష కృష్ణమూర్తి రిళా, ద్ర్రీహృణీతం బైన చరకదిపిళ 

సెడి చరకసంహితా వ్యాఖ్యానమునందు చేకురరసలకల్స మనెడు 

ఆస్ట మా ధ్యాయము సమౌ ప్టము: 

న. నా! 
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నవమాధ్యా యవ, 

మూ! అథాత _స్తిల్యక కల్పం వ్యాఖ్యా న్యామః | 11 
ఆ॥ పిమ్మట తిల్వశ్రకల్పమును వెప్పబోవుచున్నా ము. 

మూ! ఇతి హూ సాహ భగ వానా కే)యః ॥ ౨|| 
అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ కే]్ణయాడు జెప్పెను. 

లొద్దుగ యుక్క_ వ ర్యాయవదములు, 

మూ! తిల్యక స్తు ముతో లో ధో బృ్బహాత్సతి 9 స్తిరీటక ః| 
అ॥ తిల్వక, లోభ, బృహత్న।త్ర, తిరీటక అనునివి లొద్దు* క పర్యాయపద 

ములుగ నుండును, 

మూ॥ తన్య మూలత్వచం శుపష్కామ_న్తక్యల్క-లవర్టి తామ్ | 

వ కపషాయీణ తృతీయం "లేన భావయెత్ | భాగం తం దశ మూలన్య 
పునః క్యాథన భావయ్త్ | శువ్క-ం చూార్దం పునః కృతా తత్ర 

డోర go (వయోజయెత్ by 

ఆ॥ లొద్దుగ వేళ్ళయొక్క_ పట్టను |గహీంచి ఎండించి లోపలనున్న పీచును తీసి 
వేన్ చూర్షమును చేని మూడుభాగ ములుగ చేయవలయును. _రెండుభాగముల చూర్ణ 
మును (గ్రహించి లొద్దుగక సౌయమునందు కలిపి ఒడ్రియగ ట్రవలయును. మూడవభాగ 
మును (గ్రహించి ఆఒడియగట్టిన రసముతో భావనచేసీ దచళశమాలకసాయముతో మరల 
భావనచేయవలయును. పిదప ఎండించి మె్తగ చూర్తి ంచి జాగతచేని ఆ పయోగింప 
వలయును. 

మూ! దధిమజ్ణసురామణ్ఞమూతె )ర్భ్బదరశీధునా ! ర సేనామల 
కానాం వా తతః పాణితలం బిబేత్ ॥6॥ 

ఆ॥ పెరుగుమోది తేట సురామద్యముయొక్క_ తేట గోమ్యాతము శేదపండ్లతో 
తయారుకాబడిన శ్రీధుమద్యము ఊశళిరికపండ్లర సము వీనిలో జేనితోనెనను ఆ చూర్ణ 
మును కర్ణ పరిమితిగ పుచ్చుకొనవలయును, 

మూ! సురాం లో[ధకపాయేణ జూతాం వతస్థితాం వీబేత్ | 

మేషశృజ్ఞ్యభయాకృష్ణా చి తశై_ ః సలిలేశ్ళతే | మరుజాన్ సునుయా 
_తృచ్చ జాతం సౌపీరకం యదా | భ వేవళ్షులినా తన్య లో ధకల్క-ం 

విజ్ తదా! ద్తీచి తక యోర్డి కో నలిలస్యాఢకం వృథక్ |! నము 
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= © § స నష | ది 'త్కొం్వథ్య గుడసై స కాం తులాం లొ (ధన్య చాస్ట్రాలిమ్ | ఆవు తత్స 

రం వయాన్నద్యపానాం విరేచనమ్ | తిలక స్వ కపూయెణ దశ కృతః 

సుభావి తామ్ | మాతాం క మ్పిల్లక మై న కపాయేణ పునః 

వ్పజేత్ 110! 
ఆ! సురయ సెడి మద్య మును లభాద్దు “క సోయమును క్షబిక్పి పదువైదుదినములుం చి 

త్రయారైవపిదప (_తొాగవలయూను. దుష్టు పు కర క్య్మా_ యలు పిప్పళ్ళు చి, శ్రమా అము 
= లం a 

వీనియొక్క క పోయమునందు వేయించిన యవలయొక్క_ చూర్షమును కలిపి సౌవీరః 
మద్య మును? తయారుచేసి నాలుగుపలముల పరిమితి౫అ యా సౌవీరక ముతో లాద్దు౫ 

కల్కు_మును పుచ్చుకొ నవలయును, డంతెని చి తేమూలమును ఒకొ..క్కు_ ఆఢక ము 

గ్రహించి ఒక్కొక్క (ద్రోణముజలమునందు (ప్ర త్యేకనాగ క హెయములను కాచి ఆ 

"ఇండింటినికలిపి అంను నూవుపలమాల బిల్ల యును నాలుగు పలిముల లాధ్దుగ చూర్ల్షమును 

కలిపి పద్దునెదుకోజులుంచి త్రయారై వపిదప మద్య పానమల వాటుకల వారలకు విరే-చ 

నము నిమిత్తము ఇయ్యవలయును, లాద్దుగక పాయముతో వదిసారులు భావనచేయ 

బడిన లాంద్దుగ చూన్షమును కంపిల్లక క పాయముతో ఫు చ్చుకొనవలయు ను, 

మూ| చతురజ్జులక లేన లేహో౭_న్యః కార్య వవ చ 1 |తిఫ 

లాయాః కపాయేణ ననర్చిర్భధు ఫాణితిః { లో ధ మార్ల యుతేః సిస్ట్ 

లేహూః (ేఫ్టో వివేచన తిల్వక న కషూమీణ కల్కే_న చ నశర్క_ర 8 

నఘృతః సాధితో లేహః స చ కేష్టో విశేచనే 18 

ఆ॥ లొద్దుగక హెయమును తెగడ చూర్షమును బెల్లమును (_గపి-ంచి లేవామునుగ 

త్రయారుచేయవలయును, (తిఫలాకపాయము ఘృలేము తేనె చెరుకపాకము లొద్దున 

చూర్ష్మము వీనిని (హించి లేవామునుగ తయారుచేయవలయు కు, లొద్దుగక పాయము 

లొాద్దుగకల్క_ము పంచదార నెయ్యి వీనిని (హించి తలేవామునుతే యారు చేయవలయును, 

ర్తి ఇ అ వ 
మూ అస్రాప్టా తివృ తాద్నాం ముషుంశ్చ సనఖాన్ పృథక్ | 

దో?ణేఒపాం సాధ యుత్పాద నేసే. (పస్థం ఘృ తాత్స చేత్ \ ప్ై న 
య మాాా 

రేవ బీల్వాంశే ౩ సమూత్రలవణై గ్భివక్ 1 తతో మా తాంపి'బత్క- 

లే శ్రేష్ట మేతద్విరేచనమ్! లో ధక ల్కే-న మూతాన్హులవలై శ్చ వచే 

ద్ధ్రతమ్ | చతుర జ్ఞులక ల్చేన సర్పిషీ. చే చ నాధయేత్ 1 6! 

అ॥ తెగడ మొదలగుత్ 'మ్మిదివస్తువులను ఎనిమి కేనీపిడి కళ్ళ చొప్పున (_గహించి 

ఒక దోణముజల మునందు నాలుగవవంతు మిఛలునట్లు కాచి అందు ఘృతే మును ఒక 

(ప్రస్థముగను, పూర్వ (డవ్యముఅయొక్క_ కల్క_ము నగోమా[తము సెంధవలవణము 

వీనిని ఒకొ్క_క్కు_పఅముగను కలిపి తయారుచేనీ యాఘృతమును తేగుపరిమితిగ సళా 

అమునందు సెవించినచొ విరేచనములు బాగుగనగుకు, లొన్దుగకల్కు_ ము గోమూా 



శ్తీలిర్ చరక నంహిత, 

[తము ప్రల నిరసము సేంధవలవణము వీనితోకాడ ఘృత మునుత యారు శే యకగల యును, 
లతో చెప్పబడినవిధమున నే లాద్దుళతో రెండువిభేముల?న ఘృత ములను. తయాళ్య 

అధ్యాయ నంగ పాము, 
మూ! వళ్ళా దభ్యాదిభి మా సురా సౌపీరశేణ చ | వకోఒ 

రష్ట స్తథా యోగ వకః కమ్చిల్ల కేన చ | లేహాన్ర్ర యో. మృ తేన్వా 
చత్వారి స్నపద ధిన్ తాః | యోగా సే లో ధమూ-లానాం కల్పే ఖో 
డథ దళిన్ తాః ॥18| 

ఇ్రత్వగ్ని వేశకృ కే తే_న్హ) చరక |వతినంస్కృృ శే కల్బస్థానే 
తిలక కలో నామ నవ మో2_ధ్యాయి (| 

oi ఈతిల్యక కల్నా ధౌకియమునందూ “పెరునమోది తేట "మొదల వానితో ఎెదును సురతోనోకటియు, వీరక రూపమున నొక టీయు, అరిషరూపమునన్నో టీ యు, కంపీల్లకముతో నొక్రటియు, లేవారూపమ్షున మూడును, ఘృతరూపమున నాలంసను 
ఇట్లు పదు వారుయోగమయులం చెప్పబడినవి, 

ఇవ్విధంబున, శీపాదోపచానుక కృష్ణయమార్తిశాస్త్రీ _పణీతంబేన చరక'దీఫిక 
యనెడి చళక్షసంపీ తా వ్యాఖ్యానమునందు తిల్వ కకల్బు మ నెను 

ననమొధ్ర్యాయము సమౌ ప్టము, 

ఐన్ 

నవమాధ్యాయవు, 

మూ! అభాత స్పుధొకల్పం వ్యాఖ్యా న్యామః [| 

మూక విశేచనానాం సర్వేషాం సుభా తిక్లుతమా మకా | 
నడా 5 కవి భమా | తన 
న్స్ తంతు భినత్యాశు దోపూకాం కష్టువి భమా (| తస్మాన్నైపా 
మృడా కనే (వయో క్తవ్యా కదాచన ! న దోవనిచ మే వూ ల్లే 
నలిమార్ష వర్మిక మే I. 

ఆ|| సమ విరేచన దవ్యములలోను బేమడు మొక్కి_లి తీక్షుగువాముకలదిగ నుం 
చునుం దోష సముడాయమ్సును వెంటనే ఛేదిం చును, కష్ట సాధ్యమ్నులైన వశారములనుూ 
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కలిగించును. అందువలన మృ గకోష్టముకలవారలప ఒకానొకప్ప్వుడును ఈయకూడదు. 

మరియు స్వల్పదోషము కల వారలకు ఈయకూడదు, ఇతర విరేచభ దవ్య్వయులున్న చ" 

దీన్ నియ్య కూడదు, 
' + "ఇ శ ద మే మూ! పాడ్డుకోనోద రే గుశ్ళో కూపే. దూహీవిషోరి తే! శయ 

fio 

ఛా” మధు మేహే చ దోవవి భా చేతసి! రో రేవంవిధైర్దం స్త జ్ఞా 
శే 

తా న్మ పాణమా తుం మ్ | (వ యోజయెన్హహోవృకు ౨ సమక న హా 

వచారితేః | సద్యో హారతి వోపాణాం మహో నృమపి నంచయమ్ 16॥ 

ఆ॥| పాండురోగ ము ఊదర వ్యాధి గుల్మము కష్టము దూషీవిషము శోఫ మధు 

మేవాము జ న్మాదము వీనియందును ఐటి ఇతర వ్యాధుల యందును రోగి బలవంతుడుగ 

నున్నచో బాగుగ వాలోచించి జెముడును (పయోగింపవలయు ను, నిక మగు దోమ. 

సమదాయమును గూడ వెంటనే వారింపబేయును. 

మూ! ద్వివిధన్స మతో యశ్చ బహాుభ్సిక్సెన కట్టక? 1 స ప్రీ 
1 కంచె రల్బుః (వవరో బహుక జక | న నామ్నా స్నుగ్గుడానన్హా 

త్రం. మ © 

(వ 

el 

ఛా నిస్ర్రేంశ వ్మత్రకః |! తం విపాట్యాహారేత్ వీరం థ _స్ట్రే)ణ మతి 

మాన్ భిషక్ |! ది్భవర్భం వా (తివర్షం వా శిశిరా స్త విశేషతః ॥ | 

ఆ॥ చెముడు అధికముగను తీక్ష్ష ముగను నున్న ముళ్ళుగ అదనియు తేమృ్క_వముర్లు 

న లదనియు రెండువిధములుగ నుండును. వానిలో అధికముగ ముళ్ళుగలది | ఢేష్టమెన 

దెగనుండును. స్నుక్ , గుడ, ఆనందు సుధ నిన్తింఛశప తేక అనునివి చెముడుయొక ్క_ 

పర్యాయపదములుగ నుండును, రెండుగాని మూడుగాని సంవత్సరముల వయస్సుగల 

జెముడును తరుచు శిశిరబుతువుయొక్క_ అంతమునందు కత్తితో చీల్చి పాలను 

(గ హీంపవలయును, 

లోతే 

వవా॥ బల్యావేనాం బృహ త్యాశ్చ. కర్ట్ణకార్యా_స్త "శకశళః |! 
స్ 6 లా 

శషాయం తం నమాం శేన కృ తా్యా౭-జ్ల్ " రేషం నోవయ్క్ ॥ తతః కో 

లసమాం మాకాం పిబేక్సౌపీరోణ వా | _తుపోదశేన కోలానాం 
ర సేనామలకస్య చ 1 సురయా దధిమన్లోన మాతులుజ్జరశసేన వా Illi 

అ బిల్వాదిపంచమూఅములు పద వాకుడు చినవాకుదు వీనిని (పత్యేక ము క పా 

యము కొచనలయును, ఈ క సాయములను (ప త్యేకముగ జెముడుపాలతో సమొన 

ముగ (గహించి క్రలుపుచు బొగ్గు నిప్పులతో ఇగిర్భి (గట్లిపరచ్చి రేషకాయలంతే 

మా[తలను చేయవలయును, వీనిని సౌవీరకము తుపోదకము రేగుపండ్ల రసము ఊ కిరిక 

పండ్లరసము సుర ెరుగుమోది తేట మౌొదిఫలరసమా వీనిలో. దేనితో నైనను ఈయ 
వలయును. . 

మూ! సాతలాం కాజ్వానణీరీం ఇ్యామాదీని కట్యులికమ్ |! య 

శోవవ త్తి, నవ్వాహాం సుధాథీ శేణ భానవ యేల్ | కోలమ్నాతం ఘృ తే 
ఎస్ 
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నాతః పి బేన్నాంనర సేన వా శ్ర్యూవణం (త్రీఫలాం డ స్తం చి తకం 

డొన్భతాం తథా! స్నుక్ ఉర భావితం నమ్యుగ్విద ధ్యా వ్దుడ పానక మ్ || 

అ సంబచ్వే్యు స్వర్షతీరి నల్ల తెగడ మదల సతోొమ్మిదివ స్తూ వులు (తెకటుకములు 

వీనిలో దొరికినవానిని (గహీంచి జెముడు పాలతో ఏడురోజులు భ్రావనచేనీ అర్షక్య 
పరిమితీగ నేతితోశాని మొంసకసముతోగాని ఈయవలయను.. (తికటుకములు 
(తీఫలములు దంతి చిత్రమాలము తెళడ వీనిని జెముడు పాలతో భావనచేసి బెల్లపు 
పానకముతో నియ్యవలయును. 

మూ! (తివృ తార గ్యధం ద_స్తం శజ్చెసిం నలా సనమామ్ | 

స్ స్థితం గవాం మూలే శోవ యుదాతపే తతః ॥ సవాహాం భావ 

య్యిత్వ్యైనం న్నుక్ శీ శేణావరం పునః | సప్తాహం భావ యేచ్చుమ్కం 
తత స్పేనాపి భావీతమ్! గస్టమాల్యం తదా ఘాయ (పావృత్య వట మేవ 

చ | సుఖమాశు విరిచ్య నే మృదుకోసూ నరాధిపాః ॥ 

ఆః తెగడ చేల దంతి ఈశ్వరి సంబలేణు వీనిని శమభొగకులుగ (గ్రహింది 

గోమూ[తమునందు వేని ఒక రాాతియయుంచి ఎండ కందు ఎండింపవలయును. ఇట్లు 

ఏడురోజులు భావన చేయవలయును. మరల జిలేనుపాలతో ఇట్టు ఏడురోజులు భావన 

చేయవలయును. పిదప ఎ డించి మెత్తగ ఆచూర్గమును ఫుష్పమొలికమిద చల్లి 

బట్టను కప్పుకొని ఆప్రప్పమౌలికను ఆఘాణించినచో సుఖమగ. విరేచనము లగును, 

ఈపిధా నము మృదుకోష్టము కలవారఅలకును రాజులకును హిళ్వరముగ నుండును, 

మూ! శ్యామా తినృత్క- పోయ స్నుక్ శీర ఘృత ఫొణ్ళితెః | 

'వేహూం వ కా విరేకార్థం లేహయెన్నా తయా నరమ్ IT! 

ఆ నల్ల తెగడ తెల్ల తెగడ వీని యొకు. “క పాయమును జెముడు పాలను ఘృత 

మును వెరుక్రపాకమును _గహింని లేవాముగవండి తగుపరిమితిగ పుచ్చుకొనినచో 
విెరిచనము లగును, 

మూ] పాయయేత సుధాశీరం యూరు వ్య్మాంనర నై ర్చృృతెః | 
భ్రావితాన్ శువ్క-మక్స్యాన్యా మానం వా భవత యున్నరః క &ీరే 

ణామలనై * నర్విశ్చతురబ్లులవత్చిచేత్ ! సురాం వా కారయేత్ తీరే 

ఘృతేం వా పూర్ణవత్నచేత్ ly 

అ! చెముడుపాలను యూషముతో+గాని మొంధరసముతో గాని ఘృుతముతో 

“గాని పుచ్చుకొనవఅయును, జెముడు పాలతో ఛా వన చేయబడిన ఎండు చేపలను గాని 

మాంసమునుగాని తినవలయును, నేలతో జెప్పబడిన విధముననే జెముడు పాలతో 
రెలఊవిధములెన ఘృతములను తయారు చేసి ఈ యవల యును, సురయ నెడు మద్యనునూ 

శెముడుపాలను కలిపి పదువైదుదినములుంచి తయారైనసివప ఈయకలయును. 
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థి 

మూ! సౌఏరకాదిఖిః న స్ప నర్పిపాచ రసేన చ! పానకం 

(ఘేయ ₹నౌ చ యోగా యూపాదిభి స్హయః! జ్యా శుష్క_మశ్చ్య 

- వో జి జ 5 జల్ల వజ న 5 

మాంనానాం సురే కా ద్య చ సర్చివా | మహోావృత.స్య యోగా 

వింశ తిః నముదాహృ తః | లై] | 

వనక చే. జో Wn, 3 స పాం 
ఇత్యన్నీ సెశకృ లె త_స్త) చరక వతి నంస్మ కే కల్ఫస్థా స 

భుహోవృయుక లో నామ దశ మోఇఒధ్య్నాయః || 

ఆ॥ ఈ సుధాకల్పాధ్యాయమునందు. సౌవీఠము మొదలైన వానితో ఏడును, 

మృతేము మొంసరసము పానకము ఏనితో ఒకొక్కు_టి యు, (ఘే మరూపమువనొక 

టియు. బేవారూపమున నొకటియు యూపము ముదలస వానితో మూడును, ఎండు 

చేపలు మొంసము వీనితో నొకొ్కొా_క్యృ టియు, సురతో నొకటియు, ఘృతరమూపమాన 

రెండును ఇట్లు ఇరువది యోగములు ఇప్ప బడినవి. 

ఇవిిధంబున, (శ్రీపాదోపనామక కృష్ణమూర్తి శ్వా స్త్రీ పణీతం బైన చరక దీపీక 

యనెడి చరక సంహీ తౌ వ్యాఖ్యానమునందు మహావృకుకల్చ మ నెడు 

దళమౌ ధ్యాయము సమౌ_ఫ్టము. 

0 

ఏకాదశాధ్యాయంము,. 

మూ! అథాత న్ప్తలాశీ ్టేనక ల్పం వ్యాఖ్యాస్యామః lif 

ఆ॥ పీమ్మట స_్త్పలాళంఖినీ కల్పమును ఇపెప్పబోవుచున్నాము, 

మూ! ఇతి హ స్మాహ భగవా నా తే)]యః 2! 

అ॥ అని భగవంతుడగు ఆకేయుడు చెప్పెను, 

ఈశ (రి నంబ చేణులయొ క వర్యాయపదములు = గుణములు, 

మూ! నవలా చర్మ్శసాహ్వా చ బహుసేనరసా చ సా! శ స్టీసి 

తికలా చెవ యవతికా౭క్షిపీడక 8 తే గుల్టుగర హృా[దోగకుమ
శ్ఫో 

దరాదిషు ! వికాశితీక్షరూత త్యాద్యో జ్యే సేపూ ధి శేషు తు 14! 

అ స_ప్టలచర్మసావ్వా బహుెఫీనర'స అనునివి సంబశరేతునకును శంఖిని తీ క్పల 

యవతి క్ష అక్షిపీడక అనునివి ఈళ్వరికిని ప ర్యాయపదములుగ నుండును. వీనిని 

గుల్మము గర వ్యాధులు వృా(దోగము కష్ట ము శోఫ ఉదర వ్యాధి -వొంచలగు వాని 

యందు _పయోగింపవలయును. విశాశిళ క్తియు తీక్ష రూకుగుణములును కఅవగుట 



హమ 

490 చరకనంహిత , 

వలన క ఫాధిక్యము కలవా*లక ఉపయోగింపవలయును. 

వూ! నాతిశుమ్క_ం౦ ఫలం వం క ర్రన్యా ని స్తుపీకృతమ్ | 

శ్ 

ను వలాయాశ్చ వమూలాసి గృహీత్వా భాజే సె [చల్ 151 

ఆ॥ ఈశళ్ళరియొక్క_ అధికముగ ఎండనట్టియు పొట్టుతీయబడినట్టియు పండ్లను 

గంబరేణుయిక్కు_ వేళ్ళను (గహించి ప్మాతీయందుంచి జాగ తీ చేయవలయును, 

న ప్రలాశంఖిని కల్పములు, 

మూ॥ అతుమాత్రం తయోః విజ్ఞం [వనన్నా లవణాయుతమ్ | 

పహృా[దోగే వాతకఫ జే గుల్లే చై చేవ (పయాజయేత్. 1 పియాల పీలుక 

గ్కన్లూ కీ రారో చాడేమైః | (దాతూ వనన ఖష్టూర బదరాన్లు 

వరూవశై | మెరేయే దధిమళ్లే౭ మై సౌవీరక తుసోదేే | శ్రీఛ్చా 
హాస్యము! స్యాత్సఖం కీ ఘవిశేచః 8 18 

ఆ॥ సురయొక్క_ తేట మసెంసవలవణము వీని శో కూడిన 'సంబరేణు ఈశ్వరి వీని వ్న్సి 

యొక్క కర్ష పరిమితికల కల్క_ మును, సార వరగోగు చిన్న రేగు "పద్ద రేగు రాచమా 

మిడి దానిమ్మ (దాక పవస ఖర్జూరము పుల్ల శేగు చిట్రిత వీనిలో దేనియి$ ,_ కపాయ 

ముతో-నెనను గాని మెశేయము పుల్లని ెపెరుగుమోది “తేట జావీరకము తుపోవకము 

శీభువు వీనిలో చేనితో-నెనను గాని వాళ క్రఫములవలన జనించిన వ్నాదోగము గుల్మము 

వీనియందు ఉపయోగింపవలయును. సుఖముగ్గను శీ ఘముగను విరేదనము లసును, 

వ్వా తలం విదారిగ స్వ్నాద్యేః వయసి క్వి 'తేవచేత్ | న వృలా 

క ద శ టైనిక తే (లీవృచ్చ్యామార్ధ సెగ! ధిముశేన సన్ధాయసిద్ధం తతా 
Go 

యయేత చ | శశిని మార్త భాగా జ్యా తిల మార్ష్యన్య బావరః ॥ హరీ 

తకీక మాౌయేణ తే లం తల్పీడిత : విచబేత్ | అత! సీసర్ష మై రల్లుకర క్లే (వ 

నంవిధిః ॥ 1]॥ 

ఆ॥ విదారిగం ధాది గణ(దవ్యములతో కాచబడీర కపాయమునంచు తైలమును; 
తెగడ ఇల్ల కెగడ ఇవి సగము పరిమితిగ గల సంబరేణు' ఈళ్యరి వీనియొక్క_ కళ్క 

మును, పరుగమిది తేటను కలిపీ తెలమును తయారుచేసి ఈయవలయును, ఈశ్వరి 

చూర్ష్మమును “రెండు భాగ ములుగ ను, నువ్వులచూర్ల మును. ఒక భాగముగను గ్రహించి 

కరశ్యా_య క పాయమునుకలిపి పిండితెలమునుతీస్ య్యాతెలమును ఈయవలయును. 

ఇట్లు నువ్వులనుండీవ లె నే అవిసిగింజలు ఆవాలు ఆముద పుగింజలు కానుగగి [జలు వీని 

నుండిగూడ "తెలములను తీని- ఈయవలయును. 

మూ! శశ్ఞీసీస _వ్రలాసిద్దాత్. కీరాద్యదుది యాద్హ ్రతమ్!కల్ట భాగం 

తయోేవ శ్రీవృ చ్భ్యామాక్ధనంయుతమ్! | క్షీ శేణాలోడ్యస్తంవక్యం విబే 
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ల 

కచ్చ విశేచనవ్। తథా ద స్టే దన నః 'స్యాదజశృజ్ఞ్య జనన యోః || 

నరిణా "$s సిలి కాయాశ్చ తా వచ కర జ యోాః | నుసూర విదలాయశ్న రె 

ప్రత్యక్ (ైణ్నాన్త రవ చ ॥ 1 ద్వవన్లాాంశ క చ్కే_న తడ్భత్సాధ్య : 
గా ao 

ఘృతం పునః ! క జ్ఞీసీస్ప కలా ధా|తీకపాయే కూవరం ఘృతమ్ || (టై 

నృత్క- ల్పేన సర్చిశ్చ [తయో లేహోశ్చ పూర్వవత్ | సు రాక మ్పిల్ల 

యార్యోగః కార్యో లో ధవ దేవ చ! ద _స్త్ర దవన్తొ వో క లేన సౌాపి 

రక తుహోదేే | అజగ స్ధాజ శృజ్ణశ్చ తద్యాత్స్యాతాం పెరేచచే ॥ 

అ ఈళ్ళ్వరి సంబశే్ వీరితో కా చబడీన పాఅనుండ జనించిన ఘృతమును, 

తడ నల్ల తెగడ ఇవి సగము పరిమితిగగల ఈశ్వరి సంబరేణు వీనియొక్కు_ కఅ్క 

మును పాలను కలిపి ఘృతమును తయారుచేసి విరేచనములనిమి త్స మీాయవల యును. 

దంతి పెద్దదంతి వీనిని-గాని దుష్టుఫు వావింట వీనినిగాని పాలగువ్మాడి నీలి వీనినిగాని 

(కానుగ 'ములు(శానున ఫనిని గాని నల్ల సుగంధిపాల ఎలుక చెవికార వీనిని గాని తడ 

నల్ల తెగడ వీవకిమారున హించి -పెవిధమున నే ఘృతేములను తయారుచేసి ఈ యవల 

యును. ఈశ్వరి సంబరేణు ఉఊశరిక పండ్లు వినియొక్క కపాయమునందు ఘృ్్రమును 

తయారుచేసి ఈయవలయును. తిల్వకక ల్పా ధ్యాయమునందు లాద్దుగతో చప్పబడీన 

విధమున ఈళ్యరి సంబశేణు వీనితో మూడువిధములగు చ్రేవాములను సు రను తయారు 

వేసి ఈయవఅయును, లూద్దునగ చూర్షమునువ లె వీనియొక్క_ చూర్షమును కంపిల్లక 

కషాయముతో సీయవలయును, దంతీ|దవంతీకల్పమానందు ఇప్పుబోవు విధమున 
ఈశ్వరి సంబ రేణు వీనితో పౌవీరకమును తుపోదకమును తయారుచేసీ ఈయవల యు ను, 

మరియు వీనితో ఆచ్చట వెప్పబోవు విధమునచే వావింటతో గాని దుమ్టువుతోశాని 
ఆరిష్టములను తయారుచేసి ఈయవలయును. 

అధ్యాయ సంగ హాము, 

మూ! కపాయా దశ వట్ చైవ వట్ తె చే౭స్తా చ నర్నిీ.! 

వళ్ళు మద్యా (స్త్ర యో యో లేహో యోగః క మ్పిల్ల శ తథా॥ న వలాశత 

భ్యాం తే తింశదుక్తా నవాధికాః |! యోగాః సిద్ధాః నవుస్తాభ్యామే 

కనో౭వీ చ తే హితాః ॥ 19! 
షన 1 wh లో = ఇత్వగ్ని వెళ కృతే తే 3) చరక వతినంస్కృ లే కల్పస్థానె 

న స_్తలాశ ఖ్రీసీకల్చో నామైకాదశ్ ౬ధ్యాయః || 

©! ఈస _ప్పతాళంఖినీ క ల్పా ధ్యాయమూున నందు కషాయములు "మొదలగు వానితో 

పదునారును, లీలరూపమున ఆరున లే యాపమున ఎనిమిది చరం, మద్యరూపమున 

ఐదును .లేవారూపమున మూడును, కంపీల్లకక పాయముత్ నొకటియు ఇట్లు ముప్పది 



43 3 చరక నంహిత, 

తొమ్మిడియోగములు చెప్పబడినవి, 

ఇవ్విధంబున, (శీపావోపనామకకృష్ణ మూ ర్తి శా స్త్రీ పణీతంచైన చరక ప్రీపిళై 

యనెడి చరక సంహీ తా వ్యాఖ్యావమునందు స్పలాళంఖినీక్రల్బమ నెకు 

ఏశాదశా ధ్యాయము సమా ప్టము, 
య లీ 

ద్యాదకాధ్యాయవుం, 
అవాస్తసస్రషి 

మూ! ఆభాతో ద నీ న్నీ గతా వొంవముః థా ద_స్తి దవ_న్తికే లం వ్యాఖ్యా నమ LH 

జ! పీమ్మట దంతీ[దవంతీకల్పమును వెప్పబోవుచున్నా ము, 

మూ! ఇతి హూ సాహ భగవానా తే/యః ih 

ఆ|| అని భగవంతుడగు ఆ లేేయాడు చెప్పను, 

దంతీ దవంతులయుక్క. వ ర్యాయవడములు, 

మూ! దను స్రదువ్చుర వర్డ్ స్వాన్ని కుమ్బా౭_థ మకూాలక | 
స్ అననా © శ రి (దన్హై న్ మతశ్చి తా న్యగోధి మూపు. కాహ యా ! త థఛామూవీక 

వు ప OTE రకా నన . న క గడ్ స రవీ వ రి చావు చ చ శమ్బురీ | (ప్రత్య (ణే సుత శేణే దస రండాొ 

చ కీర్తితా 141 
అ॥ దంతి ఉదుంబరపర్టి నికంభ మకూలక (దవంతి చిత్ర న్య(గోధి నోాషీ 

కాహ్వయ మూషిక పర్లి ఉపచ్యిత్ర శంబరి (పత్యక్కేణి సుత శేణి రండ అనునివి 
దంతిక్క్సి "ెద్దదంతికిని పర్యాయపద ములు? నుండును, 

మూ]! త యోర్మూలాని సంగృహ్యా స్థిరాణి బహాలాని చ! 

హా_స్తిద_న్తివకారాణి శ్యావతామాణి బుద్ధిమాన్ ॥ వీివ్పలీమధులిపాని 
స్వేద యెన ౪ ఎత శౌ నలి! నో మయెడాత వేఒగ్న ఫ్ ాహళత్ హ్యే 

పాం వికాశితామ్॥ తీత్ష ప్రాన్యాశుకారీణి వికాళీని గురూణి చ! విలావ 

య_న్తీ దోపె జొ మారుతం కోవయన్స్ని చ ॥7॥ 
ఆ|| దంతీ[దవంతుల యొక్క సారవంతములై నట్టియా దళ సరిచర్మముగలిగి 

నట్రియు ఏనుగుదంతే ముతో సవానముగ నున్న ట్రియయు వేళ్ళను (గహీంపవలయును. దంతి 

యొక్క. వేళ్లు శార్థవవర్లముకలఅవిగను, సపెద్దదంతియొక్కృ_ వేళ్లు తా మవర్షముక్షలవి 

గను నుండును, చానియొక్క_ వేళ్ళను (గ్రహించి పిప్పళ్ళు ఆతిమధురము వీనియొక్క_ 

కల్కు_ముతో పూని దర్భలతోచుట్టి పెన మన్నువూనీ పుటపాకముచే నుడికించి 
ఎండయం చెండింపవలయును, ఇట్లు అగ్ని యొక యు సూర్యు ని యొక_ యు సంబం 

ధము కలుగుటవలన వీనియందలి వి కాళిళ కి నశించును. వీనియొక్క_ వేళ్లు తీక్ష గుణ 



సధ 

కల్పస్థానము కీ 

మును ఉ స్ల విళ్యమును ఆకుకారిత్త్యము+ వికాశిళక్పియు. గురుగసణమును కలవిగ 

నుండును. పి త్తేీకఫములను నశింప జేయును. వాత్రమును (పకోపింప జేయును, 

మూ! దధిత|కసురామశ్జాః పిణ్ణను క సమం తయోః! |పికమాల 
వ సా 

అ॥ వీనియొక్క_ కర పరిమితిగల కల్క_మూను పెరుగుమోది తేట మస్జిగమి వ్ తేట 

సురామద్యముయొక్క. తేట సారకపాయము.. రేగుక పాయము ఫుల రేక హె యము 

వరనోస కాయము. శీధుమద్యము వీనిలో దేనితోనైనను ఇచ్చినయెడల గుల్మము 

ఉదర వ్యాధి దోపాధ్ధిక్యము ఇవియు, గోవు లేడి మేక వీనిలో దేనియొక్కు మాంస 

రసముతో నెనను ఇచ్చినయెడఅ పాండురోగ ము (క్రిమి వ్యాధులు పస్టము భగందరము 

ఇవియు నశించును, 

మూ! తయోః కల్కే_ ౩పాయీ చ దశమూలరసాయు తే ! క 

శూలజీపన న్పేషు దాహేె చ వివవేద తమ్! సలం మహే చ గుక్ళే 

రే కఫానిలే | చటక వ ్యక్షచు | కవాతసజాని జ "జాతు జే న 3 స చ సో ఆ కఖాని స్నెహం చ్చు స్ 

బ్రా ర్షు fil 

అ! దంతీ_ద వంతులయొక్క_ కల్కు_ము వీ యొక్క కపూాయము దశమూల 

రసము వీనితో ఘృతమును తయారుశేనీ కక్నము అలజి విసర్పము అనెడి వ్యాధుల 

యందును _తెలమును తయారుచేసి మేవావ్యాధి గుల్మము ఉదావర్హము కఫవాతే ములు 

వనియందును, స్నేహ-చతుష్ట్రయవర్షమును తయారుచేసి మలసంగము శుకర సంగము 

వాత సంగము వాత్రవ్యాధులు వీనియందును ఈయవలయును. 

= శ్ జో య్ షం 

మూ! రసేద _న్యదశే ఏజ్ [గ స్ గుడ మ్య దఘృ తాన్వితః! లేహః 

సిద్ధో విరేకాకే దాహనంతొవమేహానుత్ ॥ వాతత రై జరే పై శే 

సోంత వవాజగనయా 1 మూలం ద న్నీదవన్నోశ్శ వచేదామలకిర సే! 
పం యు 3 పోల a పల అ 

(త్రీంస్తు తన్య క మోయన్య భాగా డా ఫాణతన్య చత స్పై సర్పిపు తె లే 

వా భర యే_త్త్మత వావ పేత్ !కల్క-ం ద_న్తీదవన్యోశ్చ శ్యామాదీనాం 

చ భాగశః। తల్పిద్ధం (పాశ యేశ్లేహం సుఖం తేన విరిచ్య తే | రసే చ 

దశమూలస్య తథా వ ఛీతకర నే! హరీతకీరసే చెవ లేహానేవం వచే 
Qo యెలా 

త్చెథక్ 1 61 

అ॥ దంతియొక్క_యు దుష్టు ప్రుయొక్క్ర_యు రసము బెల్లము తేనె నెయ్యి వీనిని 

(గ్రహించి లేవాముగ తయారువేసీ తొపమా సంతాపము మేవాము వీనియందును, 

మష్షుపునకు మౌరుగ ఆజా మోవమును' (గహించి చేకాయుగ తయారుజేనీ ఆలేహమును 

చాతసంబంధమగు దప్పిక పి త్రజ్ఞరము వీగియందును వి రేచనములనిమి త్రము ఈయ 



454 చర కనంహొత. 

వలయును, దంతీ [దవంతులయొక్క_ చేళ్ళకు ఉసీరికపంద్దరసమునందు వేసి శా 
వలయును. ఆక సహాయమును మూడు పెగములుగను చెరుకుపాక మును గెండుభాగక్వులు 

గను [గహించి. కాగుచున్న -సేతియందుగాని నూనెయందుగాని పోనీ ఉడికించి 

యందు దంతి, పెద్దదంతి, నల్ల కేగడ మొదలగు జొ "మ్మిదివస్తువులు వీని యొక్క కల్క 

మును (పత్యేక ముగ ఒక్కొక్క భొగముగను (గహీంచి లేహమునగ త్రయారువేని 
ఇచ్చివచో సుఖముగ విరేచనమగును, దశ మాలరసయు తౌనిక్కా_యరసము కరళ్కా 

యరనము వీనిలో టేనితో నైనను, మేన చెప్పిన విధమున నే (ప త్యేకముగ లేవ ములను 
తయారు చేని ఈయవలయును. 

మూ! తే యోర్చిల్యనమం చూార్ష్యం త దసేనై వ భావితమ్! అసృ 

షవిని వాలోశై గుళ్ళు ఇ సాన్లయుతం  గుభమ్! పొటయి కేతు కాం 

టం ళనాట్య్ భా న్న రా!  శ్వేదయిక్యా తతః ఖాచే త్పుఖం తేన 

చ్య తి! మూలం ద చి దవన్సో చ్చే నహా ముభైే గె ర్విపాచ యేజ్ | లావ 

29 

ణి లర 

త్రి త్రిరికాణాం చ తే రసాః స్యు్యూ ఇం ేచనాః ॥ 'తయోర్వాపి క పూ యణ 

యపాగూం జూజ్ఞలం రసమ | మంయయూహాంశ్చ సంన్కృృత్య దదా ద్యా 

కోళ్ళ విరిచ్య'తే. | 2౮1 
జో 

.. అ॥ దంతీ దవంతులయొక్క_ చూర్మమును వానియొక్క_. రసముతోడ నే భానన 
చేన్సి పుల్ల నిపండ్లర సముతో పలపరిమితిగ వాతమువలనజవించిన మలబంభ ము గుల్మము 

వీనియందు ఈయవలయును. చెరుకుముక్క_ను చీల్చి దంతీ[దవంతులయొక్క కల 

ముతో వూసీ ఉడికించి తినినచో సుఖముగ విశేచనమనును. దంతీ దవంతులయొక్క. 

వేళ్ళను ఇస్టలతో గాని లావుక పక్షి మొంసముతో-గాని త్రి త్తిరిపక్షి మొంసముతోగాని 

శాచి యా రసము నీయవలయును. దంతీ| దవంకులయొక_ క సాయముతో యవాగు 

ను గాన్ని జాంగఅమౌంస లసమును గాని మిన పక్షట్టునుగాని తయారుచేసి సంస్కరించి 

ఈ మవలయును, విరేచనము లధను. 

మరా తత్క_ పోయా _త్త/యో భాగా జ్యా సితాయా స్త చవ 

చ! వకో గోధుమచూన్లానాం కార్యాచోత్కా-రికా. శుభా! 'వూవలో 

వాజాన్య కల్పేన కాగ స్తచ్చ విచేచ.మ్ |! త 'రొకాశ్చాప్ క షూయేణ 

మద్యనస్యోవ కల్పయేత్ ॥ ద న్తీక్యాశేన చాలోడ్య ద స్త్రీతె లేన సాధి 
తాన్ ! గుడ జలావణ కాన్ఫ మ్యొన్వివిధానృవ, యేన్నర ః ||. వ్ 

అ॥ దంతీ[దవంతులరొణక్ర్యా కషాయమాును మూడు భౌగములుగను, పంచదా 

రను రెండు భాగములుగను, గోధుమపిండిని ఒక భాగముగను హించి ఉ త్క్కారిక 

ల ెడి భత్య్యవి శేషములుగగాని మోదకములుగ గాని తయారుచేసి ఈయవలయునుం 

ఫని యొక్ర్య_ క సాయము తో మద్యమును తయారు నేని ఈ వలయును బెల్లము 



56 కల్నుసానము, 5 
) ఐథ్ 

పెంధవ అవణము మొదలగువానిని గ్రహించి దంకీక్ర సాయముతో కలిపి దంతీ తెలము 

నందు అనేక విధములగు భశ్న్యుయులను తయారుచేసి ఈయవఅయు మ. 
ధ్ 

మూ! దస్త్రం (దన న్మీం మరిశం యవానీ ముపకు క్షా కామి! ణా 

గ రం హేమదుగాం చ చి,తకం వేతి చూరితమ్ | నపాహం భావ యి 
థి అ క్ష్ వాం 

న్మూ(లే గవాం పాణితలం తతః! పిబేస్హ్ర కేన చూర్షం తు విరక్తశ్చా 

స తర్పణమ్ 1 నర్యరోగహరం ముఖ్యం స ర్వేవ్భృణేంపం కకూాగికమ్ | 

చూర్లం తదనపాయిత్యాద్చాల వృగ్టేమ పూజితమ్ 1 దుర్భక్తాజీక్షపా 

శ్యాన్ ౬, గుల్టుప్లీ పహోదళజేషు చ | గణ్ణమాల్యాసనవా తే చ పాణ్ణుకోగో 

చ కస్య తే 12TH 

అ॥ దంతి “పెద్దడంతి మిరియాలు కరాసానివాము. జీలకర కుంతి స్వర్ష మరి 

చితమూలఅము వీనినిచూర్ణించి ఏడురోజులు గోమూ త్రమునందు భావన చేసి యా చూర్హ 

మును నేతితో కర్ష పరిమితిగ నిచ్చి నిరేచనము లెసపిదప తర్పణము చేయింపవలయును, 

సమ_స్ట వ్యాధులను నశింపజే మును, సమ_స్ట బుుతువుఅయందును ఆ పయోగింప 

వచ్చును. అపాయమును కఠిగింపని డగుటవలన చాలురకును వృద్ధుఖకనుకూడ స్య 

వచ్చును. దుష్టభోజనమువలన కలిగిన అజీర్ణము పార్శ్వకూల. గుల్మము ప్లీవావ్యాధి 

ఉదర వ్యాధి గండమొలఅల వాశ్రర రక్తము పాండురోగము వీసయందు ఈయవలయును. 

వరా! వలం చి త్రకదన్య్యశ్చ హరీతక్యాశ్చ వింశతిః | (తివృ 

ల్పివ్చలీక కౌ చా గుడన్యాష్టవ లేన తత్ | వినియ సాద కాన్కు. 

ర్యాద్దశెకం భత యె త్త! ఉస్తామ్బు చ పిబేచ్చాను దశ మే దశ మేఒ 

హ్నే చ 1 వలే సిప్పరిహా రాః స్యుః సర్వరోగనిబర్హ ణాః | (గ హాలీ 

పాణ్ణురోగాశన్ ః కణ్ణ్టూకుస్థూనిలావవహోః 1.01 

ఆః చ్మితమాఅము దంతి వీనిని పఅపరిమితిగను కర క్కాయలను ఇరువదిగను 

కెగడ పిప్పళ్ళు వీనిని రెండుకర్ష ములంగను బెల్లమును ఎని మిదిపఠములుగను (గహించి 

వదిమోదకములను చేయవలయును, ఒక మోదకమును పుచ్చుకొని వేడినీళ్ళను (తెగ 

వలయును, ఇట్లు పదిరోజులకొక సారి పుచ్చుకొనవఅయాను. పథ్య మవ సరము లేము. 

ఇవి సమ_స్టవ్యాధుఅను నశింపచేయును. [గవాణీ వ్యాధి పాండుదోగము అర్భస్సు 

దురద కష్టము వాతీము వీనిని నశింప చేయును 

మూ! ద _న్వీద్యిపల నిర్యూహో (దా తొర్ధ్మవస్థసంయుతేః 1 శోధ 

నం పిత్తకాసే చ పాజ్డురోగే చ శన్య లె! ద_స్త్శల్క-ం సమగుడం నీత 

వారియుతం పిబేత్ 1 విరేచనం ముఖ్యతేమం కామలాహారము త్రమమ్॥ 

శుణ్ణేమరిచ పివ్పల్యః కార్షి కాః స్యుః వృథక్నృథక్ | ద్విగుణేశ ర్క లే 



486 చరకొనంహిత, 

చ శ స్జేనీ స్యాచ్చతుర్లుణా! సీలినిమష్టగుణ్ తాం ద్విరష్ట్ర గుణితాం త్ జా! 

ద_స్తీం (దవ స్తం త్వక్ శాణ మేకం నాత) (వడావయెత్ || త స్టాద్య 

వలం దూశ్హాభ్రిహ్యాన్నామేక నంయుతమ్!శీతోదకానుపానం తు నిరపా 

యం వరేచనము 1135! 

అ అర్జ(పస్థము (దాశపండ్లతోకహా డిన దంతియొక్క_ 'రెండుపలముల కష్టా 

యమును పిత్తకాస పొండురోగమా పీనియందు శోధనమునిమి క్రేము ఈయవలయును, 

దంతీకల్క_మును బెల్లమును సమభాగములుగ కలిపి చన్నీటితో శామిర్టయందు వినే 

చనమునిమీ త్త మాయవలయును. ేస్టముగ నుండును. శుంఠి మిరియాలు పిప్పళ్ళు 

వీని నొక్క క్కు_కర్భ ముగను, పంచ చదారఏఅకలు వీనిని శెండేసికర్ళ ములుగను, ఈశ్యరిని 

నాలుగుక ర ములుంగను, నలిని ఎనిమిదికర్ష ములుగ ను, దంతి పెద్దదంతి ఏనిని పదునా 

"కేసి కర ములుగను, దాసెనచెక్కు_ను కాణముగను (గ్రహించి చూర్తి ంపవలయాను, 

ఈచూర్లమును తేనెతో అర్ధపలపరిమితిగ పుచ్చుకొని చన్నీటిని ఆనుపొనముగ 

(తాగినయెడల సుఖవాగ విరేచనములగును. 

మూ! శ్యామాదస్తీర సే గౌడ; వీప్పలీఫలచిత కై, ! లి. 

రెఫపే.=.నిల' శైమ్మప్లీ హాపాణ్ణూద రావహాః 1! తథా ద_స్తీ దవన్య్యాశ్చ క హో 

యే సాజగ న్ధరోాః | గాడః కార్యో౭.జశ ఎకో వాన వై సుఖవిశేచ 

నః॥ తచ్చూర్ల క్యాథ మాపామ్చుకిణ్వతో. య సముద్భవా! మదిరా కఫ 

వ 
గుల్మాల్బవ హ్నా పాశ (౭ కటిగ హా! అజగ స్టాక మోయేణ సౌపఠరకతు 

పోదశే! సురాకమిల్ల శే యోగో లో థధవచ్చ తయోః న్నృతేః 1891 

oh నల్ల తెగడ దంచి వీనియొక్కొ_ర సమును పిప్పళ్ళు (మంగ కాయలు చిక్రయూ 

అము వీనియొక్క_కల్కు_ముతో పూయబడిన కండయందుపోసీ 'బెల్లమునుక లిపీ ఆరి 

ప్టమును శత్రయారు చేసీ వాత వ్యాధులు కఫ వ్యాధులు ప్లీవా వ్యాధి పాండురోగము ఉదర 

వ్యాధి ఏనియం దీయవల యును. ఆజామోదముతోగాని దుష్టుపుతోశాని కూడిన దంతి 

"ెద్దదంతి వీనియొక్క_క సయమునండు బెల్లమును కలిపి ఆరిష్టముగ త్రయారుచేనీ 

ఇచ్చినయెడల నుఖమగ విరేచనమ లగును. డంతీ|దవంతుల యొక్క చూర్ణ 

మును వీనియొక్కు_ కసాయమును మినపక సాయమును కిణ్వమును జలమును 

కలిపి తయారుచేయబడిన మద్యము క ఫమును గుల్భమును అగ్నిమాంద్యమును పార్యు 

ములయందలి బాధను కటిపచేళమునండలి బాధను నశింపజేయును, దంతిని పెద్ద 

దంతిని గహింని అజామోదక సాయముతో సౌవీరకమునుగాని తుపోదకమును గాని 

తయారుచేసి ఇయ్యవలయును, తిల్వక క ల్పాధ్య్యాయమునందు లాద్దుగతో చెప్పుబడిన 

విధమున దంతి ెద్దదంతి వీనితో సురసుతయారు చేసే ఈయవలయును. లొద్దుగ చూర్ణ 

మునువలె ీనియొక్క_ చూర్షమును కంపిల్లకక సాయముతో నీయవలయును. 



మూ! దధ్యాగిషు (త్రయః వఇ్ళు పియాలాబై ౪ స్త్రయోర సే 

శ్నేహేదు వైత్రయా అహః పట్ మూర కక ఏవ చ! ఇమా వేక 

నథా ముద్ద మాంనానాం చరసాన్త్రయః | యవాగ్యాదా" (త్రయ 

శ్చెకడ క్త ఉత్మా_రికావిఛా॥ వకశ్చ మోద కే మద్యే చైక_న్తత్కాల్య 

థతెలశే చూార్హ మేకం పున_శ్చెకో 'మోదకః వజ్చు వానవే॥! ఏకః 

సౌవీర శేఒైైకో యోగః స్యాత్తు తుహోదశే | ఏకా సురా కమ్చిల్లశే 

చెకః వళ్ళు ఘృ తే నృ తాః దన్న దవ స్నీక ల్పే2-స్నిన్ పోక్వాః హేడ 
5... అ 

శ కాన్ర్రుయి! నానావీధానాం యోగానాం భక్తి దోపామయాన్ (వతి | 

అ ఈదంతీ[దవంతీ క ల్పాధ్యాయమా నందు -పెరుగుమోది తేట "మెదల గువానితో 

మూడును సారకపాయము మొదలగు వానితో -నెదును, మొంసరసముఅతో మూడును, 

స్నేవారూపమున మూడును, లేవారూపమున ఆరును, చూర్లరాపమాన నొకటియా, 

ఇరుక్షతో నొకటియు, “పెసలు మౌం౭ సములు వీనియొక్క_ ర సములరూపమున మూడు 

న్కు యవాగువు మొదలగు వానిరూాపమున మూడును, ఊత్యారికలు మోదక ములు 

మద్యము వీనిరూపమున ఒకా_క,_ టియు శ్వాథ తెలములతో నొకటియు, చూర్ణము 

మోదకమా వీనిరూపమున మరల నొకొ_క్కు_టియు ఆసవరూపమున _నెదును, సౌవీ 

రకము తుపోదకము సుర వీనిరూపమున ఒకొ)_క్కు_టియ్సు కంపిల్లక క సాయముతో 

నొకటియు, ఘృతములతోనైదును ఇట్లు నలుబది యెనిమిదియోగ ములు చెప్పబడినవి, 

ఇష్తానుసారముగ నుపయోగించుటకును, దోషములు వ్యాధులు ఇవి నశించుటకును 

ఆచేక విధము లెన యోగములు ఇట్లు చెప్పబడినవి, 

మూ! (తిశతం వళ్ళ్చవళ్బూశ ద్యోగానాం నమా నేనృ్టతమ్! చే 

శ లే నవకాశః వజ యోగానాంతు విశేచనే॥డా గ్వానులోమభావా నా 

మిత్యుక్రాని శతాని షట్ | (పాధాన్యతో సమా శిత్యే (దవ్యాణే దశ 

వజ చ! యద్ధి యేన [వధానేన (ద్రవ్యం సమువసృజ్య తే 1 తత్భం 

జ్ఞకః స నంయోగో భవతీతి వినిశ్చతమ్! ఫలాదీనాం (వభానానాం 

గుణభూతాః సురాదయి | తే హి తాన్యనువర్హనై మను జేన్ద మి 

వేత రే ॥46॥ ఓ" 

ఆ॥ ఈకల్పస్థానందు ఊస్థ్వాదో భాగమాలయందలి దోషములను తీనీ వేయు 

నిమిత్తము (మంగ కాయ “మంనఅగు పద్నునెదు[దవ్యములను (పధానముగ ననుసరించి 

మూడువందల ఏబదియైదు వమనయోగ ములును, రెండువందల నలుబదియైదు విరేచన 

యోగములును, ఇట్లు ఆరువందల యోగములు వివరింపబడినవి. ఏయోగమునందు 
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ఏ(ద్రవ్యము (వధానముగనుండువో ఆయోగము ఆ[దవ్యముయొప్క "పేరును? లిగియుం 

డును, ఇతరులు రాజునువలె ఆ|పధానవులగు సు రామద్య ము మొదలగునవి (ప ధాన 

ములగు (మంగ కాళు "వంందలగవానిని అనుసరించియుండును, 

వూ! విరుద్ధపర్యమ మ్యే పాం (వధానానామబాధకమ్ | అధికం 

ం జ్ 5 క చ అభ “న్ అభ జో ౯ 
తుల్యవీ వా [క్రీయానామర్థ్యమిహ్య all ఇస్టవర్ల రనన్పశన్ గ న్థార్థం 

(వతి వామయమ్ | అతో సిరుద్ధఏ ర్యాణాం [(వయోగ ఇతి సిళశ్చితవ్:! 

ఆ॥| యోగములయందు చేర్చబడిన ఇతర(్యదవ్యములు _పధానదవ్యములపవికుడ్ల 

మైన వీర్యముకల వై నను (ప్రధానదవ్యముల యొక్రు_ గుణములను శెడనొట్టవు. ఇతర 

(దవ్యములం నమౌన మైన వీర్యముకల వై నచో గుణాధిక్యమును కలిగించును. ఆయా 

రోగికి ఇష్ట్రములైన వర్ణము రసము స్పర్శము గంధము ఇవికలుగుట కై నిరుద్ధవీర్యముగల 

ఇతర ద్రవ్యములు చేర్నబడుచున్న ని. 

వూ! భూయృళ్చెవాం బలాఛానం కార్యం స్వర సభావనై ః | 

అ 
చ్ + WNT మాం 

సుభావితం హ్యాల్పమపి [దవ్యం స్యాద్బహుకర్మకృతే || నర్వ పై స్తుల్య 

ఠి జట ఖ్ 

ప్ర్యైర్వా త న్మాద్ద/వాణ్ భావయేత్ | అల్బన్యాపి మహోర్థ తం |పభూ 

త స్యాల్పకర్శ'తామ్! కు ర్యాత్సం యోగవి్రైాపకాలనంస్కా-ర యు క్రిభిః! 

(వ చేశ మాత) మే తావద్దష్టవ్యమిహూ వట్ శతమ్! సంబుచ్చేవం నహ 
(ఉ/౮ల 2 స్ కు 

(సాణి కోటీర్యాపి (వకల్పయెత్. | బహు. ద్రవ్య ఏకల్పళతా్యద్య్యగ నం 

ఖా న విద్య శే 15 41 

అ॥ సమానమైన వీర్యముగఅ [ద్రవ్యములయొక్క_ స్యరములతో భావనే 

నినయెొడల అల్బగుణములుక అ (దవ్యములుకూడ ఆదికగుణాములు కలవగును, అందు 

వలన (ముంగ కాయ ముదలగు (ద్రవ్యములను ఆయాస్వర సములలో ఛ్రావనచేనీ వాన్సికీ 

మంచిగుణములను కలిగింపవలయును. స్వల్పగుణములు కలవానికి అఆఅధికగుణములను 

అధిక గుణవులుం అవానిక స్వల్పిగుణములను, సంయోగము వియోగము కాలము సం 

సారము 'య క్రీ వీనిచే కలుగ జేయవచ్చును, ఈ స్థానమునందు సం గవాముగ ఆక 

వందలయోగములు చెప్పబడినవి. బుద్ధిమంతుడగు వాడు తన బుద్ధితో -వేలకొలదిన గాని 

కోట్లకొలదిగ గాని యోగములను కల్చ్పించుకొనవచ్చును, (ద్రవ్యవికల్ప మాల నేక విధము 

లుగ నుండుటవల్లన యోగ ములయొక్క_ సంఖ్య ను నిరారణగ చెప్పుటకు వీలుశేదు. 

ణి 
కే. 

మూ! తీళ్లమధ్యమృదూసాం తు జేపాం వ ఫ్రణుత లశుణమ్ | 

సుఖం ట్నీవం మహాోవేగ మన కృం యత్పవ_ర్త కే || నాతిగ్లానిక రం పొ 

యాహృదయె న చ రుక్క-రమ్ |! అగ్నే రాశయమతక్రి జ్వన్క-ల్సే షం 

దోవం నిరన్యతి | విరేచనం నిరూహం వా త త్తీక్ష మితి నిర్ది 
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శేత్ర | చలాగ్నికెర న్స పం చేశ కాల గుణాన్వితమ్ 1 ఈమ 

స్నా కౌధికై రు_క్రం తుల్యపీా వః సుభావితమ్ |! నస్నేహ్వేదోవవ 

న్నస్య తీజ్యత్యం యాతి ఛేషజమ్ | కిళ్ళి దేభిక్లుణా ర్రీనం పూగోశెర్మా 

(తేయా తథా | స్నెగ్భస్విన్నస్వ నా సమ్యజ్ఞుభ్యం భనడి ఛేవషజమ |! 

మన్టవీర్ణం తు రూతున్య ఫ్ ఇమ్మాతేం తు భేషజమ్ ! అతుల్యపీరై ౪ః 

సంయు క్షం మృదు స్యాన్మృన్ల వేగవత్ | అకృత్న్న దోషహార ణాదన్యు 

కే బలీయనామ్ | మధ్యానర బలానాం శు పయోజ్యే సిద్ధమిచ్చళా! 
ఆ॥ వానిరమొక ్క_ తీక్ష మధ్య మమృ దుస్ట భావముల ఇస్పబడు మన్న ని" సుఖి 

ముగను తొందరగను వేగయు క్తముగను అడ్డులేవండగను గుడ పచేశమునంగు 
బాధను కలిగింపకుండగను వృాదయమునందు పీడను కలిగింపకుండగ ను జక్రరాగ్ని ని 
చెరచకండగను సమ _సదోషమును బయలు వెడలిం చునట్టి విరేచకర్శ గాని వమనకర్మ 

గాని వ్తిక ర్య శాని తీక్ష్యమెనదని చెప్పబడును, ఉదకము అగ్ని [కములు వీనిచే చెడ 
గొట్టబడినట్రియు దేళ కాలములయొక్క_సణములతో కూడినట్టియు పరమౌజముకం కొ 
కొం చెమధకె ముగా నుపయోగింపబడినట్టియు సమానమగు వీర్యము? అ వానితో భావన 
చేయబ డినట్టి యు స్నేవాస్వేదమలనా చరించినవాని కి (పయో గింపబడి నట్రియు చ్ 

ధముతీళ్షుత్వము నొందును. స్వే వా స్వేదముల నా చరించినవానికి (పయోగింపబడినట్రి యు 
పూర్వమునందు వెప్పబడీన అటిణములు కొద్దిగతక్కు_ వగ నున్నట్టియు పరిమాణముక ౦ 

"'పెకొం చెముతక్కు వగ నుపయోగింప బడీనట్రి యం శాహధము మధ్యత్వేమునొందుశు. 

స్వల్ప కిక లిగినట్టియు తకు_వపరిమితి కలిగినట్లియు విరుద్ధ వీర్యము క ల వానితోకూడి 
నట్టియు రూత్సళ రీరముగల వానికి (పయోగింపబడినట్లియు రు షభ మృదుత్వము 

నొందును. ఇది మంద వేగముక లదిన నుండును. మధ్య స్వ భావముక అ కు హధమును 
మృదు స్య భౌవమూకల కు షధమును సమ సదోపమును వహారింప చేయజాలవు, కావున 

వీనిని బఅవంతులక (పయోగింప రాదు, మధ్యమ బలముక లవారలకును అల్బబఅమాు 

కలవారలక్రును (పయో గిం పవల యును, 

మూ! త్రీల్ల' మధ్యో మృదుర్వ్యాధిః సర్వ్యమధ్యాల్ప లక్షుణః | 

తికాదీని బలా పేశీ భేషజా న్యేషు యాజయుత్ 162 

అ చ్యాభీత్క్ల మెనదనియు వుద్యమ మెనదని యుమృదు వై న(అల్ప మైన) దనియు 

మూడువిధములుగ నుండును, సమ చేరక ణములుకలది తీక్ష మెనదనియు కొన్నిఅతుణ 

ములుక్షలది మధ్యమ్యమెనదనియు స్వల్పలక్నణములుక లది మృదువెనదనియు చెప్పబడు 

ను, తీక్షమధ్య మృదుస్వ భొవములుగ ల శు వభములను తిక్షనుధ్య మృదు వాధ్యుల 

యందు బలము ననుసరించి (క్రమము నీయవల యు ను. 

మూ॥ చేయం త్వెనిర్హ్భృ తే పూర్వం రీ పశ్చాత్సుత్నునః పునః! 

భేషజం వమనార్థాయ (పాయ అపి_త్తదర్శనాతీ ॥ బల్నతై )విధ్యమాల 
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జ దో కానాల A జ ల ష్య ది మాకో మాతురన్య చ! పునః (వదద్య్యాద్భెవజ్యం నర్వక్ 

వా వివర్జయేత్ ॥ నిర్భ్భృతే వాపి జే వా దోవనిర్హరణే బుధః | 

ఛేష వేఒన్య(త్రయుల్లోత (పార్థ యన్స్పిద్ధి ము _త్తమావ్ | అవక్యం వమనం 

దోవం వచ్యనూ నం విశేచనమ్ ! నిర ర్వ లేద్య మన స్యాతః పాకం న 

(వతి పాలయేత్ ॥66॥ 

అ॥ "మొదటఇచ్చిన చె పుధమువలన దోషము బయలు వెడలకున్న చో వవానము 
నిమి త్రము తరుచు కె షధము నీయవలయును. పీ త్తము-కనబడువరకు ఇట్లు ఈ యవల 

యు దోషముల యొక్క యు రోగి యొక్కయు ఆ ఆ ధికమధ్య స్వ ల్పబలములను తెలిన్సి 

కొని మరల ఇచ్చుటనుగాని ఇయ్య కండుటను గాని జేయవల యును. దోషమును 

వారింపజేయు నిమి త త్త మియ్యబడిన కు వమభము బయటికి వెడలివచ్చినను లోనజీర్షించి 

నప మరియొక ₹ జౌషథధము నియవలయును, వమనౌప.ధము జీర్ణము కాసండగను 

(వెంటనే) విరేచనాపధము జీర్ణ మైనపిదపను దోషమును హరించును. శావువ వమ 

నొపధము జీర్ణమగువరకు నిరీకీంపకండ మరల నీయవ చ్నును. 

నూ సీతే [వనంన నే దోపాన్న నిరత జరాంగ కే! వమి 

తే చావే ధీరః పాయయేడావధం పునః 167॥ 

అ!| విరేచనముల నిమి త మోయబడిన యాపభము దోషమును వరింపజేయ 

కుండగ నే లోనజీర్ణ మైవను వాంతి బయలువెడలినను మరల నియవలయును. 

మూ! దీప్తాగ్నిం బహుదోవుం చ దృఢ న్నే హగుణం నరమ్ |! 

దుస్పిద్ధం తిదహక్కుక్త కం క్వోభూ ల పాయయేత్సునః sll దుర్చలో బహు 

వోవళ శ్చదోమపాశేణయోసరిః | విరిచ్య తేరా వైర్యోతె స్రర్భూయ_న్త్వమను 

సారయుత్ ॥ వమనై శ్చ ఏరేకై శ్చ విశుద్ధ వ్యా (వమాణతః | భోజ 

నాన్తర పానాభ్యాం దోవ శేషం శమం నయేత్ ॥70॥ 
ఆ॥ అగ్నిదీ ప్రీ పీ క లిగినట్టియు ఆఅధికదోషములు కలిగిన ట్టియు న్నీ లత ణము అధి 

కముగ కలిగినట్టియు సరిగ కంద్ధి నొందనట్టియు మనుజానకు ఆరోజున ఆహారము నిచ్చి 

మరునాడు మరల విశేచనాప.డేము సీయవలయాను, దుర్చలుడెవట్రియు మనుజునకుతగు 

విధములైన మాంసర సములను ఆహారములను ఇ వ పీచు మలమును ఇంకను వెడలనీయ 

వలయును. వమనమాల చే గాని విరేచనముల చే గాని సరిగ శుదినొందని మనుజానక మిగి 

లిన దోషము శమించుట_కె తగిన ఆహారములను క హాయమను ఇయ్యావల యును. 

మూ! దుర్చలం శోధితం పూర్వమల్చదొోషం చ మానవమ్ ! 

అవరిజ్ఞాతకొ ష్టం చ పాయయేడావధం మృదు! (శేయో మృద్యనకృ 

త్పీతమల్చచాధం నిరత్యయమ్ ! న చాళితీక్షం యత్ శవం జనమే 



కల్చ్పస్థానము బీకే. 

శ్పాణనంశయమ్! దుర్చలోఒపి మహాదోహో విశే చో బహుకో=2_ 

ల్పశః | మృదుి ర్చెప జై జోపా హాన్యు్హే నమనిర్హ్హ్భృ ₹౩ 17 81 

ఆ॥ దుర్భలుడెనట్టియు పూర్వమునందు శుద్ధినొందినట్టియు స్వల్చ్పవోషములు 

కలిగినట్టి యూ 'తెలియబడనికోస్ట స్వ భావము క లిగినట్టి యు మనుజునకు మృదు స్వ భావము 

కల చు పథము నీయవలయును. మృదుస్వ భావముకఠ జౌెపషధమాను తేరుదుఇచ్చి 

నను అధకమగస బాధను అపాయమును కలిగింపదు. కావున దానినిచ్చుట (ేషస్ట్రముగ 

నుండును. అతితీక్షమెన జౌపుధము (పాణసంళయమును కలిగించును. కావున దీని 

నీయకూడదు, రోగి దోలుడుగనున్నను దోషవుధికముగనున్న చో మృదుస్వ భావము 

గల కొ వధములను కొద్దికొద్దిగ తరుచుఇచ్చి దోషములను వెడలింప జేయవలయును, 

అట్లు విడలింపచవేయనిచో రోగిని చంపును, 

మూ! యస్య్యోర్ల | క ఫునంనృష్టం రీత్రం యాత్యానులోమికమ్ 

వమితేం కవలె ః శునం లజ్ఞితేం పాయయుత్తు తమ్! విబన్టజల్చ్పం చు 

రాద్దోయే (సవత్యువం పిబెద్ద (రమ్! లేనాధ్మానం సతృట్ ఛర్జిర్విబన్ట శే 

వశామ్యురి! భేషజం దోవమరుద్ధం చేన్నోర్ల ౪ నాధ క (సవర! సోగ్గా 

రం చ నళూలం చ స్వేదంత | తావణార యేత్ ॥ సువిరిక్ష్వన్తు సోథా 

రమా క్వ్యేవెషధముల్లి భేత్ | అతి వవృ త్తం జ్ త్తు సులీ: _న్త్రమృ 

యద్భిషక్ || క దాచిన్హ్భృవ్యుణా రుద్ధం తిష్టత్యుగసి 'భేషజమ్ |! తీణే 

శైమ్మణి సాయాహ్నే రాత వాతత్పవ_ర్ప తే 1781 

ol! ఇయ్యబడిన విలేచనాపధము కఫముతోకలిసి ఊర్ల పినాఖమున బయలు 

వెడలినచో పిదప కవలములచే (పుక్కి-లింత ఇచే) ముఖమును కంఠమును శుద్ధినొం 

దించి అంఘనమును చేయించి మరల విశేచనాషధము నీయవలయును, చోపము 

అడ్దుతో కాడి చిరకాలమునకు కొద్దిగబ యలు వెడలు చున్న చో చేడినీటీని ఇయ్యావల 

యును, ఆట్లిచ్చినచో కడుపుబ్బరము దప్పిక వాంతి విబంధము ఇవి నశించును, కాప 

ధము దోషముల చే ఆరికట్టబడినదై ఊర్ప ఏమ ఖమునగాని ఆధోముఖమున-గాని బయలు 

చడలక (లేణుఫులును బాధయు కలిగినచో స్వేదకర్మను వేయింపవఅయును. విరేచ 

నములు చాగుగఅయినపిదప మందుయొక్క_ (లేణుపులు వచ్చుచున్నచో ఆమందును 

వాంతిగ వెడలింప జేయవలయును, మందుజీర్ష మె వి'రేచనము లధికముగనగుచున్న చో 

శీతల (క్రియల వే _స్టంభింప జేయవలయును. ఒకానొకప్పుడు గ షధము కఫముచే 

అరికట్ట బడినటై రొమ్ము నవందుండును. కఫము క్షీ శించినపీదప సాయంకాలమునందు గాని 

రాతీయందుగాని ఆశు "షధము దోషనముతో వాడ బయలు-వెడలును, 

మూ! రూతోొనాపహోర యోర్డీశ్లే విష్టభ్యోర్ల (౦ గలే2పి వా! 

వాయునా భేష, జేత్వన్యత్స ల్సే హలవణంపిబేత్ ॥ తృెణో సహ భ్రమమూ 

ర్భాద్యాః స్యు స్న్య్ఞర్యతి భేవ జే | పిత్తఘ్నం స్వాదు వీతం చ భేవ 



442 చరకనంహిోత, 

త ననంతే! లా హం లాన విష లో మజహజూారొ; FE: జం తత శస్య ali ల్ లాష AE నపిష్ట్రమ్భు మహ రః క ఫావృ వ్ర | 
ల్ో యై క నా pn అభ ఠా శ ళో bs ~|| A.) స భర్ ఛేషజం తత్ర తీక షం క సద్ క సనుద్ధితమ సుస్ని గం (కూరకి ష్టం 

చ లజ యే దవిశేచితమ్ 1! కనాన స్పే హాజః తేషా సిజె +వో 
ఖు ఫీ యడ గెడ 

శామ్యడి 1881 

ఆఅ రూక శరీరముక ల వానికినీ ఆహారమును భుజింపనివానికిని చేషథము జీ 

మగుటవీలన గాని వాతము చే _స్పంఫింపబడి ఊర్థ్వ భాగము నందుండుటవలన గాని విశే 

చనములుకానియెడల స్నే వాలవణములతో కూడ్తివ మరియొక కు పధము సీయవల 
యును, పిత్త పకో పమువలన బు 'పధముజీర్ల మై విరేచనములు సరిగ కాకండి దప్పిక 
మోహము (భమ మార మొదలగునవి కలిగినయెడల పి త్తృమును నశింపజేయున 

దియు సాదర సమాను కీత వీర్యమును కఅదియు నగు కు షధము నీయవలయుళు, 

భు పధముక ఫముతో కూడుటవలన విరేచనములు సరిగ శావండి చొల్లుకారుట వాంతి 

వచ్చునట్లుండుట విష్ప్రంభము గగుర్పాటు ఇవికలిసనచో తీక్ష గుణమును ఉస్ల వీచ్వమును 

కలదియు కటురసము పుందలగునవికలదియయు కఫమునునశింప బేయునదియు నగు పోష 

ధము నీయవలయును. బాగుగ చేయింపబడిన స్నేహకర్మ కలిగిశట్టి యు _కూరకోష్టమ్లు 
కలిగినట్టి యు మనుజునకు విరేచవములం సరిగ కాకున్నచో అంఘవమాను చేయింపవల 
యును, అట్టు చేయించినయడల స్నేహకర్మలవలనజనించిన కఫమునూ దోషముల 
యొక్క కూడికయు నళించును, 

మూ! రూతుబస్యనిల కూర కోష్టు వ్యా యామలశీలినామ్! దీప్తాీ 
నాం చ భె వజ్యమవిర్శివ్యైన జీర్యఓి। తెభ్యో వస్తిం పురాదత్త్వ్యాపశ్చా 

ద్దద్యాద్వి రేచనమ్ | వ_స్తి వవర్తితం దోషం పా రెచ్చీ.ఘం వచేచ 

నమ 184 

ఆ|| రౌక్ష్య్యము ఆఅధికవాతమా (కూరకోష్టమా న్యాయామామూ ఆగ్నిదీ ప్రీ ఇవికల 

వారలకు ఇయ్య బడిన జివధము విరేచనములను చేయకండగ సే జీర్ణమునొందును, 

ఆట్టి వారలవ తోలుత వ సిని చేయించి పివప విశేదనోషు నము నియ్యావల మును 

వ_స్తికరచే బయలు వెడలుటక సిద్ధముగ నున్న దోషమును? పిదప ఇయ్యాబడ్రిన విశేచ 

సౌషథము వెంటే వారింపచేయును. 

మూ! రూషెశన నా? కర్ణని త్యా యే నరా డీ ప్హపావక్కా ! 

లతేపూం దోహా శయం యూస్తి కర శవా తాతవాగ్నిఖిః |] విరుద్ధాధ్య 

శనాజీగ్థాన్ దోపూనపి జయ _స్తి తే! సహ్య సై మారు తా ద్రమ్మ్య 

నావ్యాధ” తాన్విశోధ యేంత్ || నాతిస్ని గ్ఞశ రర రారరా దద్యా క్న్నేహ 

ఏచేచనిష్ | న్నేహోన్లి రాష్ట్రశ రీరాయ రతం ద ద్యాద్వి రేచ+ మ్!571 

అ॥ రూమయెహారమాను భుజించునట్రి యు జ్యాయాముమును చే యునట్టియు జాకర 
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దీ ప్తేకలిగినట్టి యు మనుజాలప వ్యాయామము వాతము. అఆకేపము జాకరాగ్ని వీనిచే 

దోషములు తీయమునొందును, విరుణ్థాహారము అధ్యశనము ఆజీర్లక రభోజనము పీవి 

వలన కలుగు దోషములుకూడ సంభవింపవు, చారలఅక తరుచు స్నేవామును చేయిం 

చుచు వాతమునుండీి రకీంపవలయును. వీరలక్షు వ్యాధిలేనప్పూడు విచేచనమును 

చేయింపకూ డదు, అతిన్నిగ్ధ్యమెన శరీరముకలవానికి స్నేహయు క్తమైన విశేచనౌప 

ధము నీయకూడదు. రూవగుణముకల వినేచనాషధము నీయవలయాను. 

మూ! వవం జ్ఞాక్యా విధిం ధీరో చేశ కాల వమాణవిత్ [| విశే 

నం ఏ లేచ్యేభ్యః (పయచ్చన్నా వ రాధ్యతి! [వి భంకో విషవద్యస్య 

నమ్యగోోగో యథామృతమ్ | కా లేష్యవశ్యం సాయం చ తస్మాద్య 

త్నాక్సయోజ య్త్ 189! 

ఆ॥ దేశము కాలము పరిమాణము వీనిని గుర్తెరిగిన వైద్యుడు పెన చెప్పబడిన 

విధానములను తెలిసీకొని విచేచనములను చేయింపతగిన వానికి విరేచనౌపషధమును ఇచ్చి 

నచో (పమాదముగొందడు, శోథనౌమధమును సరిగ|ప్రయోగింపనిచో విషతుల్యము 

నను, సరిగ (పయోగించినచో అమృత తుల్యమాగను వగును, అందువలన విేేచనౌప. 

ధమును సకాలమునందు సరిగ నీయవలయును. 

మూ (దవ్య(వమాణం తు యదు_క్రమస్మిన్న ఖ్ భ్యేషు తతో గా 

వవయోబ లేను | తన్మూలమాలమృ్యు భ్ వేద్వికల్ప_ స్తేషాం వికలో౭_ 

భ్యధికోనభావః 1901 

ఆ॥| ఇదివరలో చెప్పబడిన భు షధపరి మాణములు కోపమును వయస్సును బల 

మును మధ్యమముగ నున్న వారలకు హీతకరముగ నుండునట్లు చెప్పబడినవి, ఆపరిమా 

ఇములను ఆధారముగ చేసీకొని అధిక పరిమాణముగ గాని స్వల్ప పరిమాణమాగ గాని 

తగ విధమున నియవఅయును, 

మూ!జాలా న్తరగ _తెర్భానుక రై ర్యంశి విలోక్య లె! పడ్వంశ్య స్తు 

మరీచిః సాల్ వమణ్యరీచంస్తు నర్షవః ॥ అషై తే నర్గపా రకా స్తర్లుల 
లి తె “వ పై వే. కశడ 

వ్యాపి తద్ద్యయమ్ | భాన్యమాపో ఛ్ చేదేకో ధాన్యమాషద్వయం 

యవః | అణ్జికా సె తు చత్యార స్తాశ్చతనస్తు మూాషక 91 పేావుశ్చ థా 

XY అధ రం నొ జనా 

న్యకశ్చోకో భ వేచ్చాణస్తు తె త్రయః॥ శాణా చ్యా (దజ్ఞణా విద్యా 

తోోలం బదరమేవ చ ! విద్వాజ్తా?। దశల కరం సువర్ణం వా 
వీది వ్ర క్త CU యి ల 

తమేవ చ॥ విడాలవదకం తచ్చ వీచుం పాణితలం తథా | తిన్లుకం 

చ విజాసీయాత్క-_వల(గహామేవ చ॥ ద్వే సువ్తై వలార్థం స్యాచ్చు క్కిర 

అభ అ అ లర 
జమ్ కొ తథా | చే వలానే వలం ముష్చాః (పకుళు ఎత చతుర్థి కా! 
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బ్ల్యం పోడళికం చామం ద్వే వలే (వనృతం విదుః! వలం చతు 

ణం విద్యాదష్ణ.లిం కుడవం తథా! అప మానం తు వ్మిజ్టైయం కుడ వో 

జ్యా తు మానికా ! చతాారి కుడవాః (వస్థ శృతు వస్థమథాఢ 
కమ్ పాత్రం త దేవ విక్ఞాయం కంని [వసాష్టకం తథా! కంన 

క్పతుర్లుణో ద్రోణశ్చార్శణం నల్భనం చ తల్ ! న వవ కలశః 

ఖ్యాతో ఘట ఉన్నానమేవ చ ! ఘటస్తు ద్వ్యిగుణః శూరో విజ్లేయః 
కుమ్మ వవ చ! గోణీం శూర్చ్పచ్యయం విద్యాళ్థారేం భారీం తావ 

చ | ద్వా తింశతం విజాసీయా ద్యాహం శూ ర్వా బుద్ధిమాన్ | 

తులాం శతవలం విద్యాత్సరిమాణవిశారదః 11011 
oi గవాక్షరం ధమునుండి _పసరిరచు నూర్యకిరణములయందు కనబడు "రేణువు 

వంశియనబడును, ఆరువంశిలం మరీచియనబడును. ఆరుమరీమ్రలు సర్ష పమనబడును, 
ఎనిమిది సర్ష పములు శ క్తి యనబడును. ఈర.క్తి కక తండుల అనునది పర్యాయపదముగ 

నుండును, రెండుర క్తి కలు ధాన్యమౌాషమనబడును, రెండుధా న్యమౌపషములు యవమన 

బడును, నాలుగు యవలు అందకమనబడును. నాలుగుఅందడకములం మొషమనబడును. 

పామ్మ ఛాన్యక అనునిని మౌషమునక పర్యాయపదములుగ నుండును. మూడు 
మాషములు శాణమనబడును. రెండుకొణములు (దంత్కణమనబడును, కోల, బదర 

అనునివి [దంక్నణమునవ పర్యాయపదములుగ నుండును. అెండు (ద్రంతేణమాలు 

కర్ణ మనబడును, సువర్హ అత్య బిడాలపదక, పిచు, పొణితల, తిందుక, కవల(గహా 

ఆనునివి కర్ష మునక్షు పర్యాయదదములంగ నుండును, రెండుకర్ష్ణ ములు అర్జీ పలనన 

బడును, కుక్తి, అష్ట మిక అనునివి అర్థపలమునక పర్యాయపద ములంగ నుండును? 

రెండు ఆర్ధ పలములు పలమనబడును. ముష్టి, (పకంచ, చతుర్ధి క్ర బిల్య3పోడశిక,ఆ|మ 

ఆనునివి పలమునకో పర్యాయపడములుగ నుండును. రెండుపలములు (ప్రసృతమన బడును. 

నాలున్సపలములు కడవమనబడును, అంజలి, అషప్టమౌన అనునివి కుడవమునకు పర్యా 

యపదములుగ నుండును, రెండుకుడవములు మానికయనబడును, నాలుగు వదవములు 

(పస్టమనబడును, నాలుగు (పస్థమాలు ఆధఢకమనబడును, పాత అనునది ఆఢకమునవ 

పర్యాయపదముగ నుండును, ఎనిమిది ప్రస్థములు కరసమనబుడదును. నాలుగుకం౦ం సములు 

(దచోణమనబడును. ఆర్మణ, నల్వన, కలళు ఘట, ఉన్నాన అనునివి (దోణమునపవ 

పర్యాయపదములుగ నుండును, రెండు. దోణములు శూర్పమనబడును. కంభ అనూ 

నది ఘభూర్చుమునకు. పర్యాయపదముగ నుండును, రెండుళూర్చుములు గోణియనబడును, 

ఖార్వి భారి అనునవి గోణికి పర్యాయపదములుగ నుండును, ముప్పది రెండుకూర్చు 
ములం వావామనబడును, నూరుపలములు తులకునబడును. 

మూ! శుష్క-[ద్రవ్యేష్విదం మాన మేవమాది పకీ ర్మితమ్! దగు 
ణా తద్ద) జేష్విష్టం తథా సద్యోద్ధ ఎ లేపు చ! యద్ధి మానం తులా 
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(పోతా వలం వా త్మత్చయోజయెత్ | అనుస వరిమవూచే తు తుల్యం 

మానం (వకీర్తితమ్! (దవకాశ్యే౭_పి చాను స్తే నర్వ త సలిలం న్స 

తమ్! యతేశ్చ పాదని స్టశ శ్చృతు ర్భాగ_స్తతశ్చ నః జలస్నే నౌవధథానాం 
ఖో జ కాం అం అ త్ఫవమాణం యత సరితమ్। తత న్యాచె మధా క్పేహః స్నేహో 

శయం చతుక్షుణమ్ 1 051 

అ॥ _పెన జెప్పబడినమౌనము కుష్కు_[దవ్యములవిషయమని (గ్రహింపవలయును, 
(దవదవ్యములనుగాని త త్కాఅమునందు తీసికొని రాబడిన (పచ్చిననున్న) వస్తువు 
అనుగాని రెట్టింపుగ (గహీింపవలయును. తులాళబ్దమునుగాని పలళబ్దమును గాన్న 

(పయోగిం చిన పుడు రెట్టింపుగ (గహింపవలయును. (ద్రవపదాగ్థమా చెప్పబడన పుడు 

జలమును (గ్రహింపవలయును, పొదమని చెప్పినపుడు నాలుగవవంతుగ (గ్రహింప 

వలయును. [దవద్రవ్యము స్నేవాము కల్కు_ము వీనియొక్క_ పరిమాణమా చెప్పబడని 
యెడల కల్క_మునకు నాలుగురెట్లు స్నేవామును స్నేహమునకు నాలుగురెట్లు (దవ 
(ద్రవ్యమును (గ్రహింపవలయును, 

ద అధ వొ = ం జో మూ! న్నృహవాక ట్రధా పాయా మృదుర్శధ్యః ఖర స్తథా | 

తుల్య కల్కే_న నిర్యాన భేషజానాం మృదుః స్టృృతేః॥ సయావ వివ ని 

ర్యాసే మధ్యో దర్వీం విముఖ్బతి। శీర్యవా శే తు నిర్యాసే వర్ష్యమా 
వలి ఖల 6 4 చే a! నో_్భఖర_సన్హథా! ఖరో =భ్యకే మృదుర్నస్యే పానే వస్తా చ మధ్యమః। 

ఆ॥ మృదుపాకమనియు మధ్య పాక మనియు ఖరపాకమనియు స్నేవాపాక్రము 

మూడువిధములుగ నుండును, స్నేహము తయారైనపీదప అడుగుననున్న కల్కు_ము 

మొదట వేసీన కల్క_ముతో సమౌనముగనువ్నచో మృదుపాక మనియు, ముద్దవ లెను =డి 
గరిపెప అంటకున్న చో మధ్య పాకమనియు, వేళ్ళతో నలిపినయెడల విడిపోవు 
చున్న చోఖరపాకమనియు తెలిసికొనవలయును, అభ్యంగనము నిమి_త్సమా ఖరపాక 
మున్ను నస్యకర్మనిమి తము మృదుపాక మును, పానము వస్టీకర్మ వీనినిమి త్రము మధ్య 

పాకమును ఉ పయోగింపవలయును, 

కీల్పస్తాన నంగ హాము, 

॥ చే థె బో అల థి జే మూ! కల్పార్థః శొధనం సంజ్ఞా వృథ గ్లేతుః (ప్రవర్తనే | దేశా 

దీనాం ఫలాదీనాం గుణా యోగాః శతాని మట్! వికల్ప హేతుర్నా 
జా 5 మాని తీళ్లు మధ్యాల్పలశుణమ్ విధి శ్చావస్థికో మానం న్నేహపాక 

శ్చ దర్శితమ్ 11101 

ఇత్యగ్ని వేశకృ తే త్త చరక వ్రతినంస్క తే కల్పస్థానే దని 

దవ స్తీకలో నావు ద్యాదళ్ ఒధ్యాయః। 
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అ॥ క కల్చ స్టానముయొక్క_ (పయోజనమ్ము వమనవిరేచన సంజ్ఞ, దోషములు 
ఊర ర్భ ్రమార్దముగ గాని, అధోమార్లముగ గాని వడలుటకు కారణమును జేశాదుల 

యొక్క గుణములు (మంగళాయ “మొదలగు వానియొక్క గుణములు, ఆరువందల 

యోగములు అనేకవిధముఅగు కల్పనలను చెపుటక కారణము, (మంగకాయ మొద 

లగువానియొక్క_ పర్యాయపన ములు, తీక్ష మధ్య మృదుస్వ భావములు, ఆయా అవస్థల 

యందు చేయతేగిన విధి మానపరిభాష, స్నేవాపాకము ఇవి ఈ కల్ప స్థానమునందు 

వెప్పబడినవిం 

ఇవ్వీధంబున, శీపాదోపనానుక కృష్ణమూర్తి రామం స్త, (పణీతంబెన చరక'దీపిక 

యనెడి చరకసంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు సొప్ దవంతీక ల్ప మనెడు 

ద్వాద శాధ్యాయము సమౌ ప్టము, 

కల్చస్టానము నమా_ప్తము 

NE 



[ప థ మా ధ్యా యు వు 

మూ॥ అశాతః కలునాసిదిం వొాంఖాాస్యాముః 111 థల అ గధ కసూ | 
అ॥ పిమ్మట కల్ప నానిద్ధిని ఇప్ప బోవు చున్నాము, 

మూ! ఇతి వా సాహ భగవాన్నాకేయః 12 
el అని ఛగవంతుడగు అ తేయడు చెప్పును, 

ల జ్య అదా - ర 
మూ! కా కల్పనా వళ్ళసు కర్మసూ క్షా [కవుశ్చ కః కిం చ 

కృతాకృ లెషు! లిజ్ఞం తభ వాతికృ తేషు సష్ట్య్యే కా కిం గుక్యాః శేషు చ 

9 . వ కశ్చ నృస్తిః కిం వర్ణ సీయం (వతికర్శకా లే కలె కెయాన్యా వరిహోర 

“కాలః! (పణయమానశ్చ న యాతి వ స్తిః శేనైతి నుం సుచిరాచ్చ 

కేన ॥ సాధ్యా గదాః మః శమనెశ్చ శేచి త్క_స్మాత్ప్రయుక్తైర్న 

శమం [వజ్నన్తీ | (వ్రచోదితః శివ్యవ రేణ నమ్యగిత్యగ్ని వే శేన భిమగ్వరి 
అద ఆ అగ ళన ea త్రై టో జో (> వ 
షః పునర్వసు_స్తన్హ్రపిదాహా గో. శీ సర్య్మవజానాం హిత కామ్య 

యేదమ్ ॥5$॥ 
అ॥ పంచకర్మలయందు ఎట్టికల్పన చెప్పబడినది % శోధ నానంతరమునందు ఎట్టి 

(కనుము నాచరింపవలయును* సరిగ చేయబడినప్పుడు గాని సరిగ చేయబడనపుడు గాని 

అధికముగ చేయబడినప్పుడుగాని_ ఎట్టిలతీణములు కలుగునుళి ఎంత్రసంఖ్యగ చేయింప 

వఅయును? ఎట్టిగుణములు కలుగునుకి ఎవరలకు ఎట్టివ సీని చేయింపవలయును* చేయిం 

చినపిదప వేనిని విడిచిపెట్టవలయును? ఎంత కాలము విడిచిపెట్టవలయును? (పయో 

గింపబడిన వస్తి ఏళశారణముచే లోనికి (ప వేశింపేరదుకో ఏకారణము చే బయటికి శీ ఘ 

ముగ వచ్చి వేయును ఏశారణమాచే బయటికి ఆల స్యముగ వచు ఎను సాధ్యములైన 

కొన్ని వ్యాధులు తమయొక్క_ ళమనచికిత్సలచే ఎందువలన శాంతినొందవు*ి అని 

శిష్యుడైన అగ్ని వేఘనిచే ఇట్లు అడుగబడినట్టియు_వైద్యులలో ఫ్లు డై నట్టియు కాస్త 

మును తెలిసీనట్రియు ఆ తేయుడు 'సమక్తిస్టక్టి_'పజలయొక్క_ మేలుకొరట. అగ్ని చేశుని 
(A) అటో 

గూర్చి ఇట్లు చెప్పెను. 

వంచక ర్మలయందు చేయింవతగిన కల్పన; 

మూ (త్వహావరం నకీపదినం వరం తు స్నిజ్ల నరః సే సరదయి 
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తవ్య ఇష్టః! నాతః వరం న్నే హానమాదిశ గ్తి సాత్సీభ వేత్స_ప్పదినాళ్ళ 
రం తు॥ స్నేహోఒనిలం హన్తి మృదుం కరోతి డేహాం మలానాం 

వినిహస్తి నజ్జ్వమ్ | స్నిగ్ధన్య సూ మ్మైమ్వ్యయనేషు లీనం స్యదస్తు చోమం 

నయతి (ద్రవత్వమ్ 171 

ఆ|| మూడురోజులక్రుత క్క వకాకండగను ఏడువోజుఅకు ఎక్కు వ కాకండగను 

స్నేహకర్మము చేయింపవలయును, పిమ్మట స్వేదకర్మను చేయింపవలయును, ఏడు 
రోజాలకంకు అధికముగ స్నే వాకర్శను చేయింపనవసరములేదు. అధికముగ వేయించి 

నచో అభ్యాస మేయగును. స్నేహాకర్మ వాతీమును నళింపచేయును. శరీరమునకు 

మృదుత్వమును కలిగించును. మల సంబంభమణుకూడికను నశింప చేయును, స్నేవాక్రర్మను 

చేయించిన వ్యాకీ స్వేదకర్శను చేయించినచో సూత్ముమొర్ణములయందు అణగియున్న 

దోషమును కరిగించును. 

మూ! |గామ్యాదకానూవరనై నమాంైరుత్మ్కేశనీయః వ 
యనా చ వమ్యాః। రనవై నథా జాజ్జలజై ౩ నయూమెః స్ని్ధ! క ఫావృద్ధి 

కార. ర్వి ేచ్యః! సేపా క త్తర శృర్ణయతి హ్యాదూఖం విరిచ్య తే మశక ఫస్తు 

సమ్యక్ | అధః క ఘేఒల్చే వమనం హి గ చ్చెద్విరచనం వృద్ధక ₹ 

తథ్గోద్ధ్వమ్! స్నిద్ధాయ చేయం నమనం యథో_క్షం వాన్త్వన్య పేయాది 

రను కమశ్చ స్నిస్టన్య సుస్విన్నతనోర్య థావద్వి రేచనం యోగ్యతమం 

(వయోజ్యమ్ 1101 

ఆ॥! వమనమును చేయింపతగిన వానికి స్నేవాకర్మనుచేయించినపీదప (గామము 

నందును ఊదకమునందును అసూపదేళమునందును సంచరించు జంతువులయొక్క 

మొంసర సములు మొంసమాలు వీనిని పాలను ఇచ్చి కఫమును ఈ త్ర్రై_శమునొందింప 
వలయును, నిచేనమును చేయింపతగిన వానికి స్నేహాకర్మను చేయించినిపీదప కఫమును 

వృద్ధినొండింపని జాంగలమాంసరసనములు యూషములు వీనిని ఇయ్య వలయును, ఉ త్ర. 

శమునిెందినక్రఫముకలవానికి వాంతులు సుఖముగవెడలును, స్టల్పక ఫముక ల వానికి 

విరేచనములు బాగుగనధను. కఫమల్పముగనున్నచో వమనౌషధము ఆధోమొర్షమున 

వెడలును, కఫవుధికముగ నున్నచో విరేచనాపభము ఊర్థ్వ్యముఖమున_ వెడలును, 
స్నేవాకర్మను చేయించినపినప వమనౌషధమును తగురీతి నియ్యవల యును, వాంత్సులెన 

పిదప పేయాది|కమమును సరిగ 'నాచరింపవలయును. స్నేవాకర్మను స్వేదకర్మను 

చేయించినపిదప యోగ్యమైన విలేచనాషధభమును తీసువిధమున ఇ య్యవలయును, 

శోధనానంతర[కమము, 
మూ! పేయాం విలేవీ మకృతం కృతం చ యూవం రనం [లి 

స్వర తె కశశ్చ! క్రమేణ సేవేత విళుద్ధకాయః (వధానమధ్యావరశుద్ధి 

నా. 
~ 

(అ 
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bn a| న్ rf a: 9 Ym వో ‘ శుద్ధః॥ య థా౭-ణురగ్నీ నృణగి మయాై రః సంధుక్వుమాః3 భవతి 
ఎ ఇర 9 రి జో అల ఉల ఎలప ఇల ol! 

ర్రమేణ! మహాన్ స్థిరః నర్వసహాన్త ధై వ శుద్ద పీస్యయాదిభిర _స్తరగ్ని | 

అ॥ శోధ నమైనపీదప పేయను, విలేపిని, సంస్క_రింపబడినట్టి యు 'సంస్కు_రింప 

బడనట్టియు యూపషమును) అట్టి మౌంసరసమును [పథాన కుద్ధికల వానికి మూటేన్సి 

అన్న కాలములయందును మధ్యమకుద్ధికల వాని! శెండేసి అన్న కాలములయందును 

స్వల్బకుద్ధిక ల వానికి ఒకొ_క్కు_ అన్నకాలమానందును యథా క్రమముగ నీయవల 

యును, స్వల్పముగ నున్నయగ్ని, గడి పిడకలు మొదలఅగువాన్సిచే (పజ్వలింప చే 

బడినదై [కమముగ గొప్పదిగను స్టీరమెనదిగను సమ _స్టమును దహి౭చునదిగను నగును, 

అటులనే కోధనానంతరమునందు మందముగ నున్న జాఠరాగ్ని పేయాములచే వృగి 

నొందును. 
గ 

[పథానశున్హ్యాదిలకుణము, 

మూ! జఘన్యమధ్య వన రేపం వెగాశ ఏ తార ఇషా వమనే వడ 

షై! దశెవ తే దిగతిగుణా విశేశే వస్త స్తథా దిగతిచతుర్లుణశ్చ! 
ల యా ఏ (౨ య్ ఏ. ౧ 

పిత్తాన్నమిష్ట్రం వమనం తథోర్గమధథః కఫా న్హ్లం చ విరేక మాహూుః! ద్వి 

తీన్ నవిట్-కానవనీయ వేగా న్నేయం విరేశే వమనే తు వీఠమ్ 1141 

ఆ] వమనములు, వాలుగుసారులగుట స్వల్పకుద్దిగ ను ఆరకుసాపులగుట మధ్య 

మకుద్ధిగను ఎనిమిదిసౌరులగుట ఊ _త్తోమకుద్ధిగను నుండును. విశేచనములు, పదిసారు 

అనుట స్వల్పకుద్దిగను ఇరువదిసారులగుట మధ్య కుకుద్ధిగను ముప్పదిసారులగుట 

కఇక్షీత్తమకుద్గిగను నుండును. విరేచనములు, రెండు! పస్టములుగ నగుట  స్వల్చశుద్దిగను 
ఇం ధి ఫ్ యు 

గా 

మూడు పస్థములగనగుట నుధ్యమకుద్ధి గను నాలుగు ప్రస్థములంగ నగుట ఊ క్రమకుద్ధి 

గను నుండును, పిత్తము ఊర్థ్వమున బయలువెదలువరకు వవమనమును చేయింపవల 

యును, కఫము అధోమొర్దమున బయలువెడలువరకు విరేచనమాను చేయింపవళల 

యును. విశేవనములయందు మలముతోకూడిన "మొవటి రెండుమూడు వేగములను, 

వమనములయందు కు "పథముతోకూడిన వేగమును విడిచిపెట్టి మిగిలిన -వేగములను 

లెక్క పెట్టవలయును. 

సమ్యజ్ శి భ్యాతి యోగ ములు, 

మూ! [క మాత్క- ఫః పి తమథానిలశ్చ యాతి నమ్యుగ్వమిత 

స ఇష్టో! హృ త్పార్మ్వ్యమూ గ్థన్ది)య మార్ల శుక్లా తథా లఘు త్వేఇ-పి 

ద చే జ ల 
చ లక్షుమాణ! దుక్చర్ది ₹ స్ఫోటకకేఠకబ్జూ హృ శ్థావికుద్ధిరురుగా త్ర 

తా చ| తృణాష్ణాహమూర్భానిలకోవన్న దాబలాతిహోనిర్వమ సెఒ-తి చ 

స్యాత్ |] (ప్రోతొ విశుద్ధిన్ద్రియనం వసాదో లఘుత్వమూస్టో ఒగ్నిర నామ 

యత్వమ్। (పాప్రీశ్చ విట్ పి తృక ఫానిలానాం నమ్యగ్విరి కృన్య భవే 
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( a ది లి Wn వో 8 ద్ లి ప్ర /మేణ || న్యాస్తష శసిక్రానిలనంవ) వ స్వేద ఒల్ప్బవహ్నిర్షుకు 

గ్యాతతా చ। తన్హా) తథా ఛర్దిరరోచకశ్చ వా తానులోమ్యం నచ 

దుర్విరి కే !క ఫా నవి తమయజానిలో శ్రాఃసు_వ్య్వదేమర్షక్ష మ వేవనాద్యాః। ం 
ని దాబలాభావతమఃవ వేశా సోన్నాదహి క్కా-శ్చ విరేచితే౭_తి 119 

అ వమనములు సరిగనెనచో కఫయును పీత్తమును వాతమును (క్రమముగ 

బయలువెడలును, మరియు వాదయము పార్శ్వ్వము శిరస్సు ఇం_దియములు శరీకము 

నందలి మొర్షములు ఇవి కుద్ధినొందును. శరీళము లఘుత్వమానొందును, సరిగ కొక 

న్నచో బొబ్బలు దద్దురు దురద ఇవి కలుగును, మారియు హృదయమును ఇంద్రియము 
లును కుద్ధినొందవు, శరీరము బరువుగ నుండును. అధికముగ నెనచో దప్పిక, మోహము, 

మూర్చ, వాత పకోపము, నిద యు బలమును ఆధికముగనశించుట ఈలత ఇములు 

కలుగును, విరేచనమాలు సరిగనెనచో (సోతస్సులు కుద్ధినొందుట, ఇంద్రియములు 

నిర్మలముగనుండుట, శరీరము చులకనగనుండుట, జాఠ రాగ్ని వృద్ధినొందుట, బాధలు 

"లేకుండుట, మలమును పీత్తమును కఫమును వాతమును (కమముగ వెడలుట ఈలక్షుణ 

ణఅములు కలుగును, సరిగకావన్న చో _శ్రేష్మమును సీ త్తమును వాతమును (పకోపించుట, 
చెమట జనించుట్క జూఠరాగ్ని మందగించుట, శరీరము బరువుగనుండుట, పాలుమౌా 

లిక, వాంతి ఆరోచకము, వాతము ఆనులోమ్యుమునొందక పో పుట ఈలతణములు 

కలుగును. అధికముగ నెనచో కఫము రక్తము పీ త్తము ఇవి తీణించుటవలనకలుగు 
వ్యాధులును వాత్యపకోపమువలనకలుగు వ్యాధులును జనించును. మరియు శరీరము 

మొద్దుబారుట ఒడలునొప్వులు బడలిక వణుకు వెందలగునవి కలుగును. నిిద్రయు 

బలమును తణించుట మోహము ఊన్మాదము ఎక్కిళ్ళు ఇవి కలుగును, 

వ_స్తికల్పనా విషయము, 

మా సంసృష్థభ_కృం నవమే౭_హ్ని సర్సి_స్తం వాయ యేతావ్య 

నువాసయెద్యా ! దద్యాత్యెహోన్నాతి బుభుటీతొయ _తెలాక్త గా 
(తాయ నతో నిరూహమ్ | (వత్యాగ తే మూంనరసేన భోజ్యః సమీ 
య్యే వా వోవబలం యథార్హ్హమ్ | నర స్తతో నిశ్వ్యనువాననార్హొ నా 

త్యాశితః స్యా దనువాననీయః। నీచే వన స్టే చ దివానువాస్యో రాక 
శరద్దీ )న్నుఘనవాగ మేషం | తానేవ దోపాన్నరి రక్షకా యే స్నేహస్య 

పానం (వతి కీర్హితాః (పాక్ 1221 
ఆ $సంసర్హన| క్రమమును అ-దరించినపీదప ఎనిమిదవరోజాన అన్నమును భుజింప 

చేని తొమ్మి దవరోజున ఘృత పానమును గాని ఆనువాసనవ -స్తీనిగాని చేయిం పవలయును, 

పిమ్మట మూడవరోజున, మిక్కిలి ఆక్షలినిక్రలిగి యం డనట్రి యు -తెలము చేపూ యబడిన 

శరీరముక లిగినట్టియు వానికి నిరావావ సీని వేయింపవలయును. దోహముబయలు వెడ 

లినపిదప మొంసరసముతో-గాని దోపబఅమును ెలినికొని అనుకూల మెన వానితో గాని 
శ్రే 
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భుజింప చేయవలయును, పిమ్మట, అను వాసనమువకు అమ్మ డెవయెడల స్వల్పమెన 

ఆహారమును ఇచ్చి రాతియందు అనువాసనమును చేయమింపవలయును. అనువాసన 

వ 'స్టీని "హేమంత శిశిర వసంత బుకువులలో పగటియందును శరత్ ,గీష్మ వర 

బుతువులలో రాగతియందును చేయింపవలయును, అట్టు చేయింపనియెడల స్నేవా 

పొనమునందు చెప్పబడిన దోషములు కలుగును. 

మూ! (వత్యాగలే చావ్యనువాననీ మే దివా వ చేయం వ్యుషి 
తొయ భోజంమ్ ! నాయం చ భోజంం వరత,న్యషహే వా | త్నృహే2 భ్ జ్య భ'జ్యం వరతన్యహ వా గ్రే 

ఒర ఉగ సార 3 నాల జో జ నువాస్యోఒ-హానివజ్బు మే వా॥! ద్వా బాత దు వావ్యథ పజ మే వా 

దద్యాన్నిరూహాదనువాననం చ 12! 

ఆ॥| అనువాసన స్నేవాము బయలు వెడలినపిదప ఆ రాతీయందు ఆహారము 

సీయక మరునాడు పగటియందును సాయంకశాఅమునందును ఆహారము నీయవఅయును, 

పిమ్మట మూడవరోజున-గాని అయిదవరోజునగాని అనువాసనవ స్థీని చేయింపసవల 
గ 

యును. నిరూవా స్టీని చేయింపవలసియున్న యొడల రెండవరోజానగాని మూడవ 

రోజాన-గాని ఆయిదవరోజాన-గాని చేయింపవలయును, 

గ ఆట్ మూ, నకం తథా (తీన్క-ఫకే వికారే పిత్తాళ్ళ శే వళ్ళు తున 

పృ వావి! వాతే నవైకాదశ వా పునర్యా వ_స్రీనయుగ్భాన్కు-శలోవిద 
రెం ఆవే (౮ 

ఛ్యాత్. | పఫ్ || 

ఆ॥ అను వాసనవస్తులను కఫ వ్యాధులయందు ఒకటినిగాని మూడింటినిగ్లాని 

చేయిం పవలయును, పి త్తే వ్యాధులయందు ఆయిడింటిని గాని ఏడింజటీనిగాని చేయింప 

వలయును, వాత వ్యాధులయందు తొమ్మిదింటిని-గాని పదకొండింటినిగాని చేయింప 

వలయును. ఇంకను అధికముగ చేయించునెడల బేసిసంఖ్యన నే చేయింపవలయును. 

మూ! నరో విరి క్షస్తు సిరూహదానం వివర్ల యేత్స ప్పడినాన్య 
ఎయు ళా __2 

వశ్యమ్ | శుద్దే ఏశేకేణ నిరా హదావం తద్దన్య శూన్యం వికృహేచ్చ 
చ య గ్గు ౬ 

రీరమ్ ॥ ౨6|| 

ఆ|| విరేచనములను చేయించినపిదప నిరూవావ స్తిని ఏడుదినములవకకు చేయిం 

పకాడదు. విరేచనముఖచే శూన్య మైన శరీరము కలవానికి నిరాహవ న్టీని చేయింని 

నచో అట్టి శరీరమును కృళింప చేయును, 

వ_స్తిక ర్భయొక్క- (పాశము, 

నా! వ స్తిర్భయఃస్థావయితా సుఖాయుర్భలాగ్ని మేధాస్యరవ 

రక చ్చ | సర్వార్థ కార శథువృద్ధయూనాం నిరత్యయః సర్వగ దావ 

హా స 1 విట్ _క్రేమ్మమూ, తానిలపి_త్తకర్షి స్థిరత్వకృచ్చు క బల్మవదశ్చ | 

విష్యకొ స్థితం దోష చయంనిర న్య సర్యాన్వి కా రాన్ శమ యన్నిరూహాః! 
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“డేహే నిమూహేణ విశుద్ధమా న్లె సంన్నేహనం వర్లబల[వదం చ! క 
ద : 9 = వో దక 1 ఏ | 
కె లదానాత్సరమ స్తి కిఖ్ళిద్ద)వ్యం విజేపే.ణ నమారణా సై || న్నహోస్థ 

జాం అద నూరి త్ర నీ వ జ రా త్యం లఘుతాం గురుత్యాదె షన్స్ లే వ్ర వవనన్య హత్యా 
క్ రి అ షి ద జి = 
ఇల లం దడాత్యాళు మన (ససాదం రం బలం వర్హమథాగ్ని పుస్టి మ్॥ 

మూ లే నిషి శే హి యథా (దుమిః స్యాన్నీలచ్చదః కోమలవల్ల వాగః 

కాలే మహాన్ పుష్పఫల్మపదశ్చ తథా నరః న్యాదనువాన నేన। అవ 

త్యెన న్తానవివృద్ధ కారీ కాలే యశ స్వ బహాకీ ర్పిమాంత్స | _స్తష్ట శ్చ యీ 

నంకుచితాశ్చ యే౭పి యే పజ్జవూ యుఒపి చ రుగ్తభగ్నాః! యే 
0 ఆయ్ 9 అల ం 

పాం చ శాఖాసు చర స్తి వాతెః వసప్రో వి శెయుణ వా లేషువస్సిః | 

ఆధ్మాపనే విగథితే పురీపే తూలే చ భక్తానభినన్సనే చ! ఏవం ప 
1 a న ం య ఆట్ అర Sa 

కారాశ్చృ భవ స్తీ కుశ య వామయా సైషు చ వ _స్తిరిష్టం ! యాశ్చ 

లి వా . య De x : 
(మై) యో వాతకృతో వనన్హాద్దర్భం న_గృక్తైర్తి నృఖిః నమేతాః | త 

స్ 0 ఇ 9 3 4 రి జర నాం నేస్ప్రియా యే చ నరాః కృళాశ్చ తెపాం చ వస్తిః వరమః ప్రదిష్టః। 

ఆ॥ నిరూహవ స్పి_..వయస్సును నిలుప్రును, సుఖము ఆయువు బలము జక రాగ్ని 

మేధాళ క్తి స్వరము వర్హము వీనిని కలిగించును. బాలురు వృద్ధులం యకా వనవంతుల 

వీరలవ అనేక (సయోజనములను కలిగించును. ఆపాయమును క లిగింపనిదిగ నుండును. 

సమ_స్తమెన వ్యాధులను పోగొట్టును. స్రరీషము శ్లేష్మము మూ(తము వాతము పీ క్రేము 

వీనిని ఆకర్షి ౦చి బయలు వెడలిం.చును. శరీఎ మునకు ్రెర్యమును కలిగించును, కష క్రమను 

బలమును వృద్ధినొందించును, శరీరమునందంతటకు నున్న దోష సముదాయమును 
తీసిచేసి సమక్ష్స్త వ్యాధులను నశింపజేయును నిరావావ స్తీ చేకుద్ధినొందిన మొర్చములుక ల 

వేప ముకఅవానికి అనువాసనవ స్త్రీని చేయం-చిన చో వర్షమును బలమును కలుగును. వాతే 

మును నళింపజేయుటక “తెలముకి ౦కు (శేస్టు మైన (దవ్యమా ఇంకోకటి లేదు, _తెలము 

తనయందలి స్నేవాగణమువలన వాతముయొక్క_ రూత్సగుణమును, గురుగుణమువలన 

అఘగుణమును, ఉస్లగుణమువలన నీత సుణమును నశింపజేసి వేంటనే మువోనైక్యల్యకు 

శకము బలము వర్షము జక రాగ్ని వీనికి వృద్ధిని కలిగించును, మూలమునందు తడుప 

బడిన వృత్నము నల్గనిఆవలు కలదిగను కోనులములైన చిగురుటాకులు కలదిగను 

సకాలమునందు అధికములైన పుప్పృములును ఫలములును కలదిగను నగువిధ మున, 

ఆను వాసనవర్షిన్తి చే మనుజుడు అధికమెనట్టియు (ేష్ట మెనట్టియు 'సంతొనముకలవాడు 

గను సకాలమునందు యళస్స్పుకలవాడుగను అధికమగు కీ రికల వాడుగను నగును, 

బిగిసిన అవయవములు కలిగినట్టియు సంకోచము నొందిన ఆవయవములు కలిగినట్టి యు 

పంగు వాతేము క లిగీనట్టియు శెథిల్యమునోొందిన సంధులు కలిగినట్టి యయు విరిగిన యొము 

కలం కలిగినట్టియు శాఖలయందు సంచరించుచున్న వాతము కలిగినట్టియు మనుజుల 



9 

వ సీకర్మ విశేషించి (పళ స్టముగ నుండును. కడుపుబ్బరము, మలముగడ్డలుకట్టుట, 

కూల, అరోచకము, శదరమునందలి ఇట్టి ఇతర వ్యాధులు వీనియందు వ స్తీకర్య గోవ 

ముగ నుండును, స స్త్రీలు వాతము చే వికృతినొందింపబడిన వారె పురుషు
లతోకలసీ నను 

మును పొందరో అట్టి, స్తీఅకను, షీణించినకుుకము కలిగినట్టి యుక్ళశిం చినట్టి యు 
టై) ట లీ కు 

ఫ్రరుషుఠలకును వ న్తీకర్మ (కొప మైనదిగ నుండును, 
న ar g | 

మూ! ఉప్లాభిభూ తేషు వద్తి రీశాన్ రీతాభిభూ లేషు తథా 

సుఖోఘోన్ | తత్స్ర)త్యనీకామధసం| వయు క్రాన్సర్వ తే నస్త్రీన్ వవిభ 

జం యుజొోత్ 1821 
gy బీ 

అ॥ ఉప్ప వ్యాధులు కల వారలకు త్రద్విపరీతము లై న (దవ్యములతో కూడినట్టియు 

ఛల్లగ నున్న ట్రి యు వస్తులను చేయింపవలయు వు, శీత వ్యా
ధులు కలవారలక తదిషప 

ర్రీశ్రము లెన (దవ్యగూలతో కూడినట్లియు నోరువెచ్చగ నున్నట్టియు వస్తులను చేయింప 
రల రం ర ది 

వలయును, సర్వ వ్యాధులయందును ఇటుల ే విభాగమును చేసీకొని వస్తులను ఈయ 

వలయును. 

నూ! న బృంహణయాన్విదధీత వ స్తీవ్విన్. ధసీయెషు దేషు 

నైద్యః | కుష్ట[ ప మేహోడిను చుదురేషు నశేషు యే వావి నిశోధసీ 

యా! తీణత తానాం న విశోధసీయాన్న శోపి.శాం నో భృశ దుర్చు 

లానామ్ ! న మూర్చి త "నాం చ న శోధితానాం యేపాం చ దోసే. 

మ నిబద్దమాయుః | 7|| 

అ॥ సంకశోధనమును చేయింపతేగిన వ్యాధులయందు బృంహణములైన వస్తుల 

కీయకాడదు. మరియు మేబః_పధా నములగు కుస్ట్రము (ప మేహమా ుద-లె న వ్యాధుల 

యందు ఈయకాడదు. వోోధింపత గిన మనుజులకుకూడ చయింపకూడదు, మతతీణుల 

పను కోషకఅవారలకును మిక్కిలి దుర్చలులుగ నుస్న వారలకను మూర్చ వ్యాధి కల 

వారలకును శోధన ర్మ చేయబడిన వారలకును మలాదుల నా్నాళశయించియున్న బలము 

కలవారలపను విశోధనము"లెన వస్తుల నీయకూడదు. 

వ _స్తియొక్క- గుణములం-__-పా) ధాన్యముః 

మూ! శొఖాగ తాః కోస్టగ తాశ్చ రోగా మరో ర్ధ్వన ర్వావయ 

వంగ తాశ్స | "యే న_న్తి శేపాంన లు క శ్చిదన్యో వాయూః వరం 

జన్నని హేతుర స్మి! దస నానందం గోరింనా భేవ 
నని ల త స్యాతివృద్ధస్య నమాయ § SS చే 

9 లై 
“ టో "తా మయి 

జమ స్తీ కించిత | తస్మాచ్చికి క్సార్థ మితీ (బువస్తి సర్యాం చికి తామపి 

వస్తీమేశే! నాభివజేశం చ కటీం చ గత్యా కుక్రీం నమాలొడ్య్వా 

పునశ్చ పార్శ్వమ్! నంస్నేహ్య కా యం శిఖథిలాంశ్చ కృళాాదోపాన్ 



45 4 చరకనంహిత 

పురీషం గ 9థితం విమథ్య | నంన  క్తవేగః నపురీవదోవః (వత్యాగతొ 

వ స్పిరితి (వళ_స్తః | త్త 1|| 

ఆఅ! శాఖలను కోస్ట్రమును మగ్మలను ఊ ర్థ్యావయవములను సర్వావయవములను 

ఆ| శయించియున్న వ్యాధులకు వాతేముకంకు ఇతర-మెన కారణము ఉండ చేరదు. 

వాత ము_ప్రరీపము మూత్రము? పీ లేము మొదలగునవి భా త్వాదులయందలి మలములు, 

ఆవహారాదులయొఃక ్క_సౌరములు వీనికి సంయోగ వియోగములను కలిగించును. అధికముగ 

వృద్ధినొందిన ఆట్టి వాతమును శమింపజేయుటక వస్టికర్మకం కు (శేష్ట మైన చికిత్స 

మరియొక టి లేదు, అందువలన వ స్త్రికర్మను చికిత్సలో అర్థ భొగముగ కొందరు చెప్పూ 

చున్నారు. సంపూర్ణ చికిక్సనుగకాడ కొందరు చెప్పుచున్నారు, వస్తి నాఫి(పదేశ 

మును కటి పబేశమునుపాంది కతథీ(పచేశమునుకలత పరచి పార్వ్వములనుపొంది సమస్త 

శరీరమువందును వ్యాపించి దోషములకు కైథిల్యమును కలిగించి కూడుకొనియున్న 

మలమును విడనొట్టి వేగముకలదై పురీపముతోడను దోషముఅతోడను కూడినడె 

తిరిగి బయటకు వచ్చును, ఆందువలన (పళ స్తమెనదిగ నుండును; 

వ_స్తియొక్క- నమ్యగ్యాగా సమ్యగ్యాగ లత.ణములు, 

వమా! (వనృష్టవిణ్నూత సవిార ణత్వం రుచ్వగ్ని వృద్ధ్యాశయ 

లాఘవాది ! రోగోవశాంతిః (వకృతిస్థ తా చ బలం చ త త్య్యాత్సుని 

రూఢలిజ్వమ్! స్యాద్ధృచ్చిరోగ్గుదద.లి కేవ ర్కిః (వతీశ్యాయవిక ర్హి శ్ర 

చ | హృల్ల్హాన కాసాకుచిన్యూ తే నజ్దః వ్యాసో న సమ్యక్ చ నికూహి 

కే స్యాత్ ॥ లిజ్ఞం యచదేవారివి రేచితన్య భవే తృ దేవాతినిరూహితన్య | 

(వ ల్యేత్యస_క్తం నశ కృచ్చ తెలం ర కాది బుస్ధిస్టియనం ప సాదః | న్య 

వ్నానువృ త్తిర్సృఘుతా బలం చ నృష్టాశ్చ వేగాః న్యనువాసిలే స్య | 

అధ శృరీరోదర బాహువృష్టపా ర్న్వెషం రుగ్ రూతఖరం చ గాాతమ్! 

(గహాశ్చ విల్య్శత్రసమిరణానామనమ్యుగే తాన్యనువాసి తేస్యుః। హృ 

ల్లానమోహాక్లమసాదమూర్భా విక రె కాచాత్యనువాసి తే స్యుః 1461 

అ॥ నిరూవావ సి బాధగ చేయబడినిచో ఫురీషమును మూ[త్రమును అపానవా 

శత్రమును సరిగ బయలువెడలుట్క రుచి జూఠరాగ్ని వృద్ధినొందుట, ఆకయములు చులక 

నగనుండుట, రోగములు శాంతించుట్క శరీరము (పక్చతిభావమునొం నుట్క బలము ఈ 

లకు ఇములు కఠ గును. నిరూవావ స్టీ బాగుగచేయబడనిచో హృదయము. శిరస్సు 

గుద[పజేశము కతీ(పజేశయు మేఢ్రము. వీనియందు బాధజనించుట, (పతిశ్యా 

యము పరిక ర్రికము, ఓకరింపు, దగ్గు, ఆరుచి, మూతబంథ ము, ఆయాసము ఈలఅత్ను 

ఇమాలు కలుపను. నిరూవావ స్తీ అధికముగ చేయబడినచో విరేచ నాలీయోగ మువలన 

కలుగు లతృణములే కలుగును, అఆనువొపనవ స్తీ బాగుగ చేయబడినచో ఆ తైలము 



ల 

సిద్ధిష్థానము శక్ 

లోన త్రగులుకొనక మలముతోకూడ బయటికివచ్చును, రశ్రాదుఅకును బుద్దికిని ఇం 

యములకును నెర్మ ల్యము కలుగును. సుఖమెన ని(ద కలుగును, శరీరమునకు అఘు 

త్వము కలుగును, బ=ము కలుగును. మలమూ(కౌది వేగనములు సరిగ (ప్రవర్తించును, 

అనువాసనవ ప్రి చాగుగ చేయింపబడని చో ఆధళ్ళరీరము ఉదరము బాహువులు వృష్థ 

(ప్రదేశము పార్య్వములు వీనియందు బొధకలుగుట, శరీరము రాక్షముగను పరుషము 

గను నుండుట, ఫురీషమును మూ[తమును అనుపాన వాతేమును సరిగ (ప్రవ ర్తింపకుం 

డుట ఈలతుణములు కలుగును. అనువాసనవ స్పి అధికముగ చేయబడినచో ఓక్షరింత 

మోహము బడలిక కృశించుట మూర్చ పరిక్ష ర్హిక ము ఈలతుణమాలు కలుగును, 

మూ! యస్యేహ యామాననువ ర్రతే తీన్ శ్నేహో నరః 
నా కాను, కూ చ ఛు భువి ర్ట దం అమో 

స్యాత్స శుద్గచే కా | ఆశ్యాగ శే౭ న్య స్తు పున (భయ న్నే హో న 

సంస్నే హాయతి హ్యాతిష్టన్ +71 

అ॥ స్నేహమా లోన మూడుజాము లున్నచో శరీరము సరిగ శుద్ధినొందును, 

వెంటనే బయటికి వచ్చినయెడల స్నేవామును మరల వీయవల యును. లోన మూడు 

జాము లుండనిచో సరిగ మైషగ్ధ్య్యమును కలిగింపదు, 

వ_స్తిసంఖ్య, 

మా (టింశ తృ తాః కర్నసు వ_స్తయో ఫా కాల నతో. a 

వైన తతశ్చ యోగః |! సాన్వాననా ద్వాదశ వై నిరూహోః ప్యాక్ 

న్నేహ ఏకః వరతశ్చ వళ్ళ! కాలే త)యా౭__న్తే పురత_న్హణె కః 

స్నేహా నిరాహో న్లరికాశ్చ హట్ స్యుః | యోగో నిరూాహ్మో నయ ఏవ 

'దేయాఃన్నేహోశ్చ వక్ష్నావ వరాదిమధ్యాః 149॥ 

శ ముష్పృదివస్తులను చేయించుట కర్మవ ప్రి యనియు పదు-నైదువస్తులను చేయిం 

చుట కాలవ స్టీ.యనియు ఎనిమిది వస్తులను చేయించుట యోగవ స్తీ యనియు చెప్ప 

బడును, తొలత ఒక అనువాసనవ స్త్రీని పిదస పం(డెండు అనువాసవవస్తులతో అంత 

రిత్రమ్ములెన పం[డెండు నిరూవావస్తులను తుదక అయిదు అనువాసనవస్తుఅను ఇట్లు 

ముప్పది వస్తులను చేయించుట కర్మవ న్తీగ నుండును. తొలుత ఒక అనువాసనవ స్తిని 

పిదప అయిదు నిరావావస్తులతో అంతీరికములెన ఆరు అనువాసనవస్తులను తుదకు 

మూడు అనువాసనవస్తులను ఇట్లు పద్నునెదువస్తులను చేయించుట కాలవ స్టీగ నుండును. 

తొలుత ఒక అనువాసనవ సీని పిదప మూడు స్నేవావస్తులతో అంతరితములైన మూడు 

నిరావావస్తులను తుదకు ఒక అనువాసనవ న్టీని ఇట్లు ఎనిమిది వస్తులను వేయించుట 

యోగవ స్త్రిగ నుండును, 

మా! (తీన్నజ్బు వా౭_౭_హుశ్చతురో౭_థ వమడ్యా వాతాధికే 
ట్ 

భ్య_న్త్వ్యనువాసనీయాన్. | న్నేహాన్సదాయాళు ఛిషగ్విదధ్యా[త్ ఏల్ 

విశుద్ద్యర్గనుతోో నిఠరాహో౯ా 1501 
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అ॥ వాతము అధికముగ కఅచారలకు మూడు బేక ఆయిదుగాని నాలుగు లేక 

ఆరుగాని అనువాసనవస్తులను చేయించి (సోత స్పులు కుద్దినొందుటప వెంటనే నిరూ 

హావ స్పలను చేయింపవలయును, 

నస్య కర గ వివరణము, 

షి వ oo కి క కాం వ మూ॥! విశుద్ధ కాయన్య తతః [క మేణ స్నిగ్ధం తు జె; స్వేదిత 
౧౦ 

ము తమాజమ్ |! విశేచయే త్తిర్విర "శికళో వా బలం సమిత్య (తి 
చి ౧ Dy) 0 

విధం మలానామ్ ॥ ఉరశ్శిరోలాఘవమివ్లి 9 'యాణాం (సోతో విశుద్ధిళ గ 
భ వేద్విశు్లే | గలోవ లేవః కిరసో గురుత్యంనిష్టైవనం చావ్యభ దుర్వి 
రత్త! శిరోక్ష శజ్ఞశ 9వణా రి తోద శ్చాత్వర్థను ద్దే తిమిరం చ వ శ్వేత్ | 
~ తక మృదు న ప్రీకం తు పు ఇ 9 జో శ్ అల న్యాత్తర్పణం తత్ర మృదు (ద్రవం చ స్నిద్ధన్య జాం పునర్న 

యోగ ॥58॥ 

el విరేచనకర్శ ముదలగుచాని చే (క్రమముగ కద్ధినాందినవానిక పిమ్ముటశిరస్సు 

నక్ష స్నేహా స్వేదములను చేయించి దోహపములయొక్క_ ఉత్కృష్టమధ్యమాల్చ రూప 
మగు మూడువిధములెన బలమును చూచుకొని మూడుసార్జ్డు-గాని ఒకసారి-గాని (ఒక 

దినమునందు) నస్యకర్మ ను జేయింపవలయును. నస్యక ర్మ సరిగ చేయబడినచో వక్షః 
స్థలమునందును శిరస్సునందును లాఘవము, ఇం|దియముఅకు పటుక్వమా, (సోతేస్సులకు 

శుద్ధి ఈలఅతృేణములు కలంగును, నస్యకర్మ సరిగ చేయబడనియెడల కంఠమునందు 
వూయబడినట్టుండుట, శిరస్సు బరువుగనుండుట, తరుచు ఉమియుట ' ఈలఅక్ష ఇములు 

కలుగును, నస్యకర్మ అధికముగ చేయబడినిచో శిరస్సు ే(తములు కణతలు మెవులు 

వీనియందు బాధయు పోట్లును కలుగును, మరియు న్మేశతములక -వీకట్లు ఇట్టి ఆతి 

యోగమునందు మృదుగుణము కలిగి [దవరూపముగనున్న వానిచే తర్పణమును చేయింప 
వలయును. నస్యకర్మ సరిగ చేయబడనప్పుడు ప్నిగ్గుడుగనున్న వానికి తీక్ల మైన నస్య 
మును చేయింప వలయును. 

వంచకర్శలయొక్క. గుణము, 

వమూ॥ ఇత్యాతురన్వస్థవిధిః (వయోాగే బలాయుషహో వృద్ధిక దా 

మయఘ్న ః॥ 

ఆ॥ ఇట్లు, వ్యాధ్మిగ స్తులకు స్వస్థులకును ఉపయోగించు పంచకర్మవిధానము 

చెప్పబడినది. దీనిని సరిగ (పయోగించినయెడల బలమును ఆయువును వృద్ధినొందును, 
వ్యాధులు నశించును, 

పంచక రానంతర వర్ణ నయములు.__వానిని వర్ణింవతేగిన కాలము 

మూ! కాలస్సు వస్త్యాదిషు యాతి యావాంస్తావాన్ . భ వేద్దిః 
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పరిహార కాలః! అత్యాశ నస్థానవచాంసి యానం న్యవ్నం దివా మైథు 

న వేగరోధాన్ ! శీతోవణారాతవశోకరోపూం _న్య్య జేదకాలాపితభో 

జనం చ ॥5$5॥ 

అ॥ వస్త్యాదికర్శలను ఎంత కాలము చేయిం చితిమో పిదప ఆకాఅమునకు రెట్టింపు 

శాలమువరకను _అధికముగ భుజించుట, అధికముగ నిలబడ్రియుండుట్క, అధికముగ 

మొట్లాకుట, వావానాదులయందు (పయాణము చేయుట్క పగలు నిద్రించుట, మును 

నము వేగ ధారణము, కీతోపచారములు, ఎంద, దుఃఖము, కోపనూ ఆకాొలభో జన ౫ 

ఆహీ త్ర భోజనము వీనిని విసర్టి ంపవలయును, 

వస్తి సరిగ| వ వేశింవకుండుట మొవలగువానికి కారణము, 

మా! బద్దె (వణీ తే విషమే చ చేశే మా త థాజఒర్శఃక ప 

విడింబచే ! న యాతి వ సిర సుఖం నిశేతి దోపానృతో ఒల్పో యది 
స్ యి లాం A ఈ 

వా=-ల్చ్బఏర్యః। (పొసే తు వర్చోనిలమూూ[త వేగే వాలే వివృ స్టేజల్బ 

బలే గుదే వా! అత్వున్షతీవ్లశ్చ మృడా చ కోష్టే. (పణీతమా త్రేః 
Ss త్ర అ 

పునశేతి వస్తి 157॥ 

అ॥ వ స్టియొక్క_ చేత్రమునందు (గొట్టమునందు) అడ్డుక లిగినను వ స్టీ చేతే 

మును విషమముగ (ప్రవేశ "పెట్టినను ఆర్భస్సు కఫము ఫురీషము. వీనిచే గుదమార్లము 

అఆడ్డగింపబడియాన్నను లోపలవ వస్తి సరిగ్యప వేశింప నేరదు, వస్తి ఆల్పముగ నున్నను 

అల్బశ కి నికలిగియున్నను లోన దోపుములచే ఆవరింపబడియున్నను ఆలస్యమాన 

బయలు వెడలును ఫురీపము ఆపానవాతము మూత్రము. వీనికి వేగములు కలిగినను 

వాతము అధికముగనున్నను గుద్యపదేశము అల్బబఅమును కలిగియున్నను కోష్టు ము 

మృదువుగనున్నను | పయోగింపబడినవ! స్తీ ఆధిక మగు శస్ల వీర్యమును తీక్తుగుణమును 

కలిగియు ప మోగించిన వేంటనే తిరిగి బయటీకి వచ్చును, 

సాధ్యములై నకొన్ని వ్యాధులు శ మింపకుండుటకు కారణము, 

మూ! 'మేదిక ఫాభ్యామనిలో నిరుద్దః శూలాజ్ఞసు ప్తిశ గయథూన్ 

జ ర అప నా జ్యో 2 
కరోతి | స్నేహాం తు యుష్షన్నబుధస్తు తస్మై సంనర్ధయ త్యేవ పూ 

తానికా రాన్ | రోగా న థాఒ-న్యేఒవ్యవితర్క-మాణాః వరన్న నే 

శాావ గ ్ రపహాతవమారా” | నన్దూవి.తా ఛాతు భిశేవ చాన మై లేవ 

'జైర్నోవళశమం (వ్రజ సన్తి! సర్వ) చ రోగ్యపశమాయ కర్ణ పీనాతి 

మాతం విపరీత కాలను ! మిథ్యోవచా రాచ్చ న తం వికారం శొస్తిం 

న యెత్సథ్యమపి (నయ్యుక్తమ్ 160 

ఆ|| మేదస్సుతోడను క్రఫముతోడను అరికట్ట ఎడిన వాతము శూలనుు అవయ 



తక్ ర చరకనంహిత, 

వములయందు "ముద్దుబారుటను వాయువునుకలిగించును; అట్టి వానికి తెలియని వైద్యుడు 

స్నెహకర్మను చేయించినచో అ బాధలు ఇంకను వృద్ధినొందును. ఇటుల సే, పరస్పర 

ము ఆరిక ట్లబడిన మౌర్ల ముములుక లిగినట్లియు ఇతర ధాతువుల చే దూపషి,0ప చేయబడ్రిసట్టి 

యు సరిగ తెలినికొనబడనట్టియ ఇట్టి ఇతరదోషములుకూడ త్రమయొక్క_ చికిత్సలశచే 

శాంతింప ేరవు. రోగళాంతికొరవ చెప్పబడిన సమ _స్థచికిత్స హీతేకర మైన టైనను 

పీంనముగ గాని అధికముగ గాని అసమయమానందు గాని (ప్రయోగింపబడినచో. సరిగ 
(పయోగింపబడనిదగుటవలన ఆయావ్యాధుఅను శాంతింప జేయజూలదు. 

అ ల్ సా గాక ప ఖో శా వ అడ 
వూ! (ప్రశ్నా నిమాస్హాదశ సజ్వ్పక ర్మాణ్బుద్దిశేక్థ నధ్ధావిహ 

a oD ॥ వ్ జక న్ కల్పనాయామ్ ' (వజాహాతెార్థం భగ వానహో ర్ధాన్సమ్యగ జగాదర్గి 

వరో౭_తిపుత్రః 1611 

ఇత్యగ్ని వేశకృ తే త_స్త) చరక వలినంస్కృ తే సిద్ధిస్థానే కల్పః 

నొసిద్ధిర్నామ (పథ మో2౭-ధ్యాయః || 

అ॥ పంచకర్శల నుదేశించినటియు అధిక పయోజనముకలిగి నట్టి యు పంజేండు 
౮ w ఠి రు 

(ప్రశ్నలను ఆలేయుడు (ప్రజలయొుక్క_ పేలుకొరథ కల్చ్పనానిగ్ధి యనెడు ఈ 
ఆధ్యాయమునందు చెప్పెను, 

ఇవ్వి ధంబున, శీపొదోపనామకక్శ్ళస్ల యా ర్తి శా స్త్రీ ప్రణీత ౦బేన చరకవీపిక యగెడి 

చరకషంహి తా వ్యాఖాినమునందు కల్ప నానిద్ధి ంకుెసెడు 

(ప్రథమా ధ్యాయమా సమౌ ప్తము. 

aoe anaes 

ద్వితీయాధ్యాయము. 

| పః చి వై నై 11] మూ! అభాత; కాక ర్భీయూాం సిద్ధిం వ్యాఖ్యా న్యామః l 

అ వీమ్మట పంచకర్మీయనిద్ధిని ఇెప్పబోవుచున్నాము, 

మూ! ఇతి హూ సాహ భగ వాన్నాతేయః 121 
అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేయుడు చెప్పును, 

వంచక ర్శ్యలకు అనర్హులు... అర్హులు, 

మూ! సమముపూం యస్మాత్పజ్బక ర్మాణ్యగ్ని చేశ! న కారయేత్ | 

యేహోం చ కార యెకత్రాని తత్సర్యం సర్మవవత్యు తే || చణ్ణః సాహాసికో 

మః క ఫ్ ( నె వలి న భీము ఎ్రేకేఘ్నో న్య గ బవ -చ | ద్వెద్యనృ త ద్వేష్టా తద్ద్విపష్ట న్గోక్ట 

క్రీ్లిత్రః | యాదృచ్చికో ముమూర్జుశ్చ విహానః కరక్రైశ్ళ యః! వైరీ 
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యుల 

గ ్ర్ క? వ వై ద్యాభీమాన చ (శ ద్దాహా ౩ సథజ్కి_తః॥ భిషజామవి ధేయశ్చ నోవ 

(క మోో ఛిమగ్విదా | వతానువచరన్ వైద్యో బపహూన్ దోపానవా 

ప్ప్ను యాత్ | వభ్యో2_ న్వే నమువ్మక మ్య నరాః సరె పరుష క్ర మెః! అవ 
మం అభా, yp ~ 7 స్ధాం (పవిభజై౪మోం కార్యా కార్యం చ నవ్య తే 17॥ 

ఆ! పంచకర్మలను ఎవరలకు ఎందువలన చేయింపకాడదో ఎవరలకు చేయింప 

వను నో ఆవిషయమును వెప్పూదున్నాము. కోపముగలవాడు, సాహసముగల వాడు, 

భయస్వ పెవముగ లవాడు, కృతయఘ్నుడు, క బేకముగలవాడు, సత్చురుషులను వైద్యు 

అను రాజులను ద్వేషించువాడు, వీల చే జ్వేషింపబడినవాడ్యు దుఃఖిం చువాడ్యు 

నా స్తీ కుడు, చావసీద్ధముగ నున్న వాకు, ఇందియవిహీనుండు, శత్రువు, వైద్యుడనని 

ళలచుకొను వాడు, (కద్ధ లేని వాడు, అనుమొవముతో వాడినవాడు, వైద్యులకు అవిచే 

యుడుగనుండు వాడు వీరలక్ష పంచకర్శలను చేయింపహాడదు, చేయించినచో ఆశే 

కమ్ములెన నష్టములను పొందును, వీరలక్రంతు ఇతరములైనవారలప సశు_స్టకేయలను 

చేయింపవచ్చును. చేయింపకగిన వీరలక అవస్థాన భేదము ననుసరించి వేనినిచేయింప 

వచ్చునో చేనిని జశేయింసకూడచో వానిని చెప్పుచున్నా ము, 

వమనకర్శను మేయింవత గని వారు. 

మూ! అచ్శగ్షనీయాస్తావజ్ కత తీణాకిస్లూలకృశ బాలవృద్ద 
వన దం రశ ధి 

ఐ 5 5 క్ష SY Or అ న య దుర్చలశా, న్లపిపాసితక్షుధిత రభా రాధ్వహా వవానమైమనా ధ్య 

అ ad అ జు, ఇ & జ్ 

న వ్యాయామ చిన్న్హావన_కృతామగర్శిణ సుకుమార నంవృత$ వ్షదుశ్చర్ణ 

గ్ లజ క 9 ౨వ ఆధ వార్ వలి నొద్ధ్వర_కృపి త్మవన _కృచ్చర్ద్యూర్థ్యవా తాస్థాపితాను వాపితహృద్ర్ గదా 

వ_ర్తమూశ్రాఘాతన్లీ పాగుల్గోద రాష్టిలాన్యరోవఘాతతిమిరశిర క జ్ఞక ర్హా 

శ్రీ పార్మషళూలా ర్హాః ॥ 8|| 

ఆ॥ ఊరఃక్షుతముగల వాడు, &ీణించినవాడు, మిక్కి లిలావుగ నున్న వాడు, 

మిక్కిలి సన్నము నున్న వాడు, బాలుడు, వృద్ధును, దుర్చులుడు, ఆలసీ నవాడు, 

దప్పిక కలవాడు, ఆకలి కలవాడు పనుఅనుచేయుట బరువును మోయుట మౌర్చమున 

నడుచుట అభిఘాతము ఉపవాసము మెథునము అధ్యయనము వ్యాయామము ఆలోచన 

వీని చే కృశించినవాడు, గర్భిణీ స్త్రీ సుకుమారుడు మూయబడినకోష్ట ముక అ వాడు, 

క ప్రమ వాంతి చేసికొనువాడు, ఊర (గర కపి తృముకల వాడు, వాంతియగు చున్న 

వాడు, ఊర్ధ్వ వాతముకల వాడు, నిరావావ ప్రి చేయింపబడినవాడు, అనువాసనవ స్థీ 

చేయింపబడినవాడు, హృదోగము ఉదావర్తము మూ[తాఘౌాతీము ప్లీహ వ్యాధి 

గుల్మము ఊదరచవ్యాధి ఆప్పీలయ నెడి వ్యాధి స్వర భంగము ఇవికలవారు, తిమిరవ్యాధి 

కలవాడు శిరళ్ళూల శంఖకూల క ర్షభూల అక్షి కూల పార్ళ్యళూ9 ఇవికిల వారు వీరఅక 

వమనకర్మ ను వేయింపకూడదు, 



460 చరకనంహితే, 

ఉరఃక్తాదులయందు వవుననిపే.ధమునకు కారణము, 

మూ! తత), తతన్య చ భూయః శ్షణనాద)క్వాతి వవృ ఫై 
స్యాత్ ం శీణాతిస్టూలకృళ చాల న్సద్ద నుస్పాలానాహోొధ బలానహళత్యా 

త్పా)ణోవరోధః, శా న్వపిపాసితముధి తానాం చ తద్యత్ , కర్న 

భా రాధ హాతోవవానమైథు నాధ నయన వ్యాయామచిన్తావన_కృమోమా 

జాం రామయ్యా ద్యాతేర క్ర చ్చేదతుత భయం స్యాత్ , గ ర్భృణ్యా గర్గ 

వ్యాపదామగ ర్భృభ ంశాచ్చ డారుణా రోగ పానం, సుకుమారస్య 
జ్ న a ల న ర ws Na) హృదయన్య వికర్ణ ణాదూర్ల మధో వా రుధి రాత వన్ఫ త్రీ; నంనృత! 

ఇజ్ లో లాలు రా అ జడ న బ్ర ద్ద నో లల క్ ఇ నః వృదుళ్ళగర్ణ న యోరతిమా[త వవాహణాద్ల పా నముప్ల్కీ_ష్టా న్యా నః 

వ. వినర్పనో జనయ స్తీ నమ్ము? జాడ్యం హ్ మరణం ఛా, 

= ప్ నగ ra న SE 57 iC) న్ కో | ధ్వర_డసి తేస్యోదాన ర్వ షు నవ్య డౌ హా వక్రం పో 

అ ళో జ క అద్య అల bra లీ వవ_ర్హయేత్ , వృస్తకృచ్చర్చేస్తు తద్య , ఉాద్ధ్య వా ఆస్థావితాను 

వాసితానామూర్థ్యం వాతాతి వవృ ల్సి, హృ దోగణో హృద యోసన 

రోధః, ఉదావర్శినో ఘోరతిర ఉదావ రః స్యాచ్చీఘళిరహాన్హా, 
మూత )ఘా తౌదిభిరార్రానాం తీవ)తరః శూలపా/ మర్శావః, తిమిరా 

ణాం తివి రాతినృద్ధిః, శిర౭శూలాదిషం కూలాతివృద్ధిః, తస్మాదేశే న 
వెవ్య్యూః fob 

అ! వమనకర్మను చేయి చుట కఠతన_ వారిలో ఉఆరంతు తముకలవానికి తీశమీం 

కను ఆధికమగుటవలన ర క్తమధికముగ (పన ర్హించును. శీత్రించిన వాడు, మిక్కిలీ 

లావుగ నున్నవాడు మిక లిసన్న మాగనున్న వాడు, బాలుడు, వ్యద్ధుడు, దుర్చలుడు 

వీరలకు బలము మీక్కి.లి తీణించును. ఆఅనీన వాడు; దప్పికకఠవాడు, ఆకలిక లవాడు 
వీరలక్రను బలక్నేయము కలుగును. పనులనుచేయుట జకువునుమోయుట మౌర్తకు 

నడచుట ఆఫెఘాతము ఉపవాసము "మెథునమం అధ్యయనము వ్యాయామము అలో 

చన వీని చే క్రశించినబారగల వ రౌక్ష్యుముక లిగి వాత వృద్ధింయు రక్త సోవమును కం 
- “mys ళు ర్తి శ జ స్ 3 క్త గ మును క్రలుగును, గర్భిణీ స్త్రకి గర్భవ్యాపత్తును అమగర్భస్రావమును కలిగ దారుణ 

మైన వ్యాధులు జనించును. సుకమారునవ హృదయము క్సీడింపబడి ఊర్ధ షమౌర్షమన 

గాని అథోమౌ ర్హమునగాని ర క్త మధికముగ (సక ర్తించును. మూయబడిన క్రోస్టము 
కలవానికిని కష్టముగ వాంతి చేనీకొనువానికిని అధకమగు_ శమవలన వోషములం ఊడే 
కము నొంది కేహమునందు వ్యాపించి స్పబత్వమునుగాని జడత్వఘును గాని మనో వెళ 

© అవధి ఏ వీ రుం 
ల్యయును గాని మరణమును గాని కలిగించును, ఊర్ల గర కది త్హేముక * వానికిని వాంతి 

వం ఇ యా ఇ wg అ= > ge హా J > చ యుత దున్న జానికిని ఊ'దానజాకన్వు ఉఊోర్థ్యముఖమున్ ౦ది రక్తమును ఆధకముగ (పవ 
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ర్కింపచేనీ (పాణమాలను వారింప చేయును. ఊర్థ్వ వాతము కలవాడు, నిరావావ స్వీ 

వేయింపబడిన వాడు ఆను వాసనవ స్టీ చేయింపబడినవాడు వీరఅక వాతము అధిక మె 

ఊర్జ్వముగ (పవర్శించును, వ్ఫా(దోగము కలవానికి హృదయము అడ్డగింపబడును. 

ఉదావర్తముకల వానికి ఘోరమెన ఉదానర్తము కలిగి వెంటనే (_పాణమును వారం 

చును, మూ(తాఘాత్రము ప్లీవావ్యాధి మొదలగుననికల వారలకు మిక్కిలి తీవ మైన 
శూల కలుగును, తీమిరవ్యాధి కలానికి తిమికము వృద్దికౌందును, శిర కూల "ముద 

అగునవి క్షలవారలజ కూల అధికమగును కావున వీరలనవమనకర్శను చేయింపకా డదు, 

మూ! నన్వేష్వపి ఖల్యే తేషు విమగరవిరుర్లా భ్యవహో రామకృ 
తెషంవ "జెవి ఫ ళ్ తవ్యవ తిపిద్దం, శ్రీఘ్ర కారి త్యాద్షో పాణామితి | 10॥ 

ఆ॥॥ విషము క తీమవిషము విరుద్ధాహోరము ఆమము వీనివలన జనించిన న్య్నాధుఅ 

యందు దోషములు శీ ఘముగ (పాణములను హరించును గావున వమనకన్మను 

చేయింపతిగ నివారికికూడ ఇట్స్ వ్యాధులయం దు వమనకర్మ్శను చేయి'పవచ్చును. - 

వమనక ర్శను 'జేయింవతగిన వారు, 

మూ! శేపోస్సు వామ్యాః. పీనసకుష్టన వజ్యర రాజయశక్షు కాసశ్వాస 
wan ర్ దయ య్య లాం ల నకి 

నలగ )హగ లగ జ్జ వవ మెహమద్ర గ్న విరుద్ధ జీర్ణాన్న విసూచి కాలసక 

అధ ర్ అగ షు ం 9 రల, లావు జ: వగర పితదష్ట దిగ విద్ధాధఃకి ణితపి త్తక ఫ్మవ సీకదుర్నా మహృల్లాసారోచ 

కావిపాశావచ్యవస్నాకోన్నాడాతిసార కోనపాలణ్డురోగముఖపాక దుష్ట స్ప 

న్యాదయః శవ్మవ్యాధ యో పేమేణ మహారోగాధ్యాయోకాశ్చ: 

తేషు హీ వమనం (పథానతమమిత్యు క్షం, "కేదార సేతు భే దె శాల్యాద్య 

శోవదోషవినాశవత్ 1111 

అ॥ పెన చెప్పబడినవారలకగాక ఇతరులన వమావక్షర్మను చేయింపవచ్చును, 

రీళమూ క ప్టము, నవజ్వరము, రాజయక్కు, కాస్స కాస్స గల గవాము గలగండము 

శ్రీపదమ్ము (పమేహము, ఆగ్ని మాంద్యము, నిరుద్ధాహార మును సేవించుట, జీర్ణము కా 

నప్పుడు భుజించుట, విషూచి, ఆలసకము, విషమును పానముచేయుట, క(తిమవిష. 

మును తినుట, విషజంతువుల చే 'కరువబడుట్క విషముచే పూయబడిన శస్తాాదుణ చే 

గాయముకలుగుట్క ఆధోగర క్షపి త్రము, కఫమునుమియుట, ఆర్భస్సు, ఓకరింత, 

ఆరో-చకము, జీర్ణమా కాకండుట, అపచి, అపస్మారము, ఉన్మాదము, ఆతిపారమా, 

వేష, పాండురోగము నోటిపూత, స్తన్యదోపము “మొదలగునవి కలఅనారలకును మహా 

రోగాధ్యాయమా నందు 'చెప్పబడిన ,నే స్మ వ్యాధులు శలవారలగును 
వమనకర్మను వి* 

షించి చేయింపవలయును. శ్లేష్మ వ్యాధులయందు వమనము (పథానమెనదని చెప్పబడి 

నది, వరిమడియొక్క_ కట్టను నరికినయెడల వరిపెరు ' మొదలగువానియందలి కుళ్ళుట 

మొదల 'దోషమాలు నశించు విభమున వమనమువలన శేష్మదోవమా నశించును. 
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విరేచనకర్శను చేయింవత గని వారు, 

మూ! అవి ర్వేచ్యాస్తు-సుభగ తుతగుదము _కృనాలాధో భాగర క్ష 

విత్తవిలక్హే తదుర్చ లేప్ట) మూ ల్పాగ్ని నిరూఢ -కామాదివ్య(గాజీర్ల నవజ్యర 
మదడాత్యియి ఆధ్రాత శల్యార్షి ఆాభిహా ఆతిన్ని స రూతు, దారుణకోో సః శ్ 

'తాదయశ్చ గర్భిణ్యన్హాః 1121 

ఆ॥ సుకమొరయమెన గుద(నచేళముకలవాడు, గుడ |ప్ర దేశమునందు. క్షతము కల 
వాడు, శిథిలమైన నులద్యారముకల వాడు, అధోగర కృపి త్ర ముకల వాడు ఆధిక ముగ 

అంఘనము చేయింపబడీనవాడుు దుర్భల-మెన ఇం|డియములుక అ వాడు, ఆగ్నిమాం 

ద్యము కల వాడు, నిదూహవ స్ట్ చేయింపబడిన వాడు, కామము ముదలగుచాని చే 

వ్యాకుల మైన మనస్సుకల వాడు, అజీర్ణము నవజ్వరము మదాత్యయము కడుపుబ్బరము 

ఇవి కలవారు, శల్యముచే ఫీ డింపబడిన వాడు, ఆభిభఘాత ముకల వాడు, అతిన్ని ద్ధముగ 

నున్న వాడు రూతృముగనున్న వాడు, దారుణకోస్ట్రముకల వాడు వీరలక ఏ రేచనకర్మను 

పవేీయింపతాడదు. ఉరఃతుతముకలవాతు మొదలుకొని గర్భిణీ స్త్రీ ఆఖరువర కుశుగల 

వమనానధులవగూడ విరేచనకర్శను చేయింపగాడదు, 

అనర్హులకు విరేచక ర వలనకలుగు దోషములు. 
మూ! తత, సుభగన సుకుమారోకో దోవః స్యాత్ తత 

గుదన్య తలే గుడే వాయుః (పాణోవరోధకరీం రుజాం జనయేత్, 

ముక్తనాలమతివవ త్య హాన్యాత్ , అధోభాగర కపి త్తినం చ తద్వ 
చేవ, విల జ్లీతదుర్చ లేన్టి)}యాల్నాగ్ని నియాఢా కూవషధవేగం న సహే 

రన్, కామాదివ్యగమనసో న (ప్రవర్తతే కృ చ్చే్రేణ చా (ప్రవ రమా 
నమయోగదోపాన్ కర్వాత్, ఆజీర్లి న ఆమదోమః స్వాత్ , నవజ్యర 

న్య ఆవిప క్యాన్ వోపాన్ న నిర్హరేత్ వాత మేవ చ కోవయేత్, 
మదాత్యయితిన్య మద్యతేణే "చేపా వాయుః | పాణోవరోధం కుర్యా 

త్, ఆధ్మాతన్య ఆధ్మాయ మానస్య వా పురీవకోవ్థనిచితో వాయు 
ర్వినర్పన్. నహాసా ఆనాహాం తివ)తరం మరణం వా జనయీత్ , 

శల్యార్లి తాభీహత యోః వలే వాయు రాశితో జీవితం హింస్యాత్ , 

అతిస్ని గస్య అతియోగభయం భవేత్, రూతున్య వాయుర జ్ఞ గ హం 

కుర్యాత్ , దారుణకోష్టున్య వ'రచనోద్ధతా దోహా హృచ్చూలపర్యశే 
దానాహోజ్దమర్ద చృర్షిమూ ర్ఫాక్టమాన్ జనయిత్యా (వాణాన్ హన్యుః, 

త తాదీనాం గర్భిణ్యన్తానాం ఛర్షనో క్రో దోషః న్యాత్, తస్మాచేశే 

న విరేచ్యాః | 19॥ 
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అ! వికేచనకర్శను శోయించుటవలన _ చారిలో సుకమౌశమెన గుద పచేళశము 
కలవానిక్సి వమనము చేయించుటవలన సుకమారునకుక లుగు దోష మే కలుగును, గుద 
(ప్రదేశమునందు తీత ముకల వానికి వాకము (పకోపించి క్షత ముతోకూడినగుదముసం మ 
(పాణాంతకమగు బాధను కలిగించును, శిథెలమెనమలద్యారముగల వానికిని అధో; 
ర క్షపి_త్హముగలవానికిని అధికముగ (పక రించి మరణమును కలిగించును, అధికము" 
లంఘనము చేయిం పబడిన వాడు, దుర్చుల్వమెన ఇం[దియములు గల వాడు, అగ్ని మాంద్య ము 
గలవాడు, నియావావ స్పిచేయింపబడీన వాడు వ్ఠ్రు కు షభజేగమును సహీంపజాల ౫, 
శామము మొదలగుచాని చే వ్యా వల మెనమనస్సుగఅ వానికి దోషములు (పవ ర్తింప 
చేరవు, లేక కష్టముచే (ప్రవర్తించి హినయోగమువలనకలుగుదోపష ములను కలిగించును. 
అజీర్ణముగల వానికి ఆమవోపషము కలుగును. నవజ్యరమాగల వానికి పక్ళముకాని 
దోషములు బయలు వెడల నేరవు, మరియు చాకము (పకోపించును, మ దాత్వ్యయ ము 
గలవానికి మద్య పానము చే క్షీణించిన దేవామునందా వాతము (పాణనాళనమును కి 
గించును. కడుపుబ్బరముగల వానికి గాని కడుపుబ్బుచున్న వానికిగాని పురీపాశయము 
నందు నృద్ధినొందిన వాతము వంటే వ్యాపించి తీవ మెన ఆవనావామునుగాని మరా 
మునుగాని కలిగించును. ళల్యముచే పీడింపబడినవానికిని అభిఘాతమునలవానికన 
వాత్తముత్నత్ మునుపొంది జీవితమును నశింపచేయును, అతిన్నిగ్థముగనున్న వానికి ఆలి 
యోగము కలుగును. రూక్నముగనున్న వానికి వాత్రము శరీరమును సంభింప జేయును, 
దారుణకోస్థ మగల వానికి దోషములు _పకోపించిన వై వాదయకళూల పర్వ భేదము 
ఆనావాము ఒడలునొప్పులు వాంతి మూర్చ బడలిక వీనిని కలిగించి (పాణముఠలను 
హరించును. వమనానర్ష్యులుగ చెప్పబడిన ఊరఃక్షతముగఅవాడు “మొదలుకొని గర్భిణి 
శ్రీ ఆఖరువర కగల వారలను వమనకర్మవలనకలుగుదోషములే కలుగును, కావున విర 
లక వివేచనకర్మను వేయింపకూదడవు, 

విచేచనకర ను చేయింవతగినవారు, 

మూ! కేపాస్తువిరేచ్యాః, కుష్టుజ్యర మేహోర్థ (ర_కృపి త్తృభగన్హ 
రొ దరార్శో బధ్న స్రీ హగుల్భాక్చుదగలగణ్జ గ న్థివిసూచికాలసనక మూ తా 

ఘాత కిమిక్ ఫ్రవీనర్చ్ప పాజ్డురోగశిరః పార్శ కతాలో డావర్తనే తాన్యడా 
హహృ[దోగ వ్యజ్ఞనిలి కా నేతినాసికాన్య (శ వణరోగగుద మే ఢపాకహలీ 

మక శ్వాస కాన కామ లావ చ్యవ స్మారోన్మాదవాతర క్ష యోని శేతోదోవు 
టేమిర్యారో చ కావిపాక చ్చర్దిశ్టయయాదర విస్ఫోట కాదయః పిత్తవ్వ్నా 

ధయో వివేచేణ మహారోగా ధ్యా యో క్రాళ్చ, ఏ తేవుహి విశేచనం 

(పథానతమ మిత్యు _కృమగ్న వన మే౭_గ్ని ౫ హావత్ DE 
అ॥ _పెనచెప్పబడినవారలవగాక ఇతరులక్షు విరేచనకర్మను చేయింవవచ్చును. 
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బధ్న వ్యాధి ప్లీహ వ్యాధి, సల్మము, అర్బవము, గఅలనండ కూ, (గ్రంథి, విషూచ్చిఅల 

సక ము, మూ తొఘాత్రము, కోష్టుగ త (క్రీములు, విసర్పమూా, పాండురోగ ము, శిరఘ్యాల, 

పార్శ్యకూల్కు ఉదావర్షము, కండ్లుమ: టలు, నోటీిమంట, హృా(దోగమాు, వ్యంగము, 

నీవిక, సత్ర వ్యాధులు నాసీకా వ్యాధులు, ముఖ వ్యాధులు, ర్ల వ్యాధులు, గుద పదేశము 

పా$మునొందుట, మే[ఢముపాకమునొందుట, వాలీమకము, శ్వాస కాస, కామిట్ణ 

అపచ్చి ఆపస్మారము, ఉన్మాదము, వాకర క్షము, యోనిదోసములుకు కి దోపముల, 

తిమిర వ్యాధి, అరో-చకము, అజీర్ణము, చాంలి, శోఫ, ఉఊదరనునందలి వ్యాధి. సోట 

కము మొదలగునవికలవారలకుశు మ హోరో గాధ్యాయమునందు చెప్పబడిన పిత్త వ్యాధు 

లుకలచారఅకును విశేచనకర్మను విశేషించి వేయింపపలయును. పిత్త వ్యాధులయుదు 

దు విశేచనము |పధావ్యమెనదని చెప్పబడినది. ఆగ్నితోగ్నవాము వ్యా ష్ట్ర మెనప్పుడు 
ఆయనగ్నిని చలార్చినయెడల గృవాము శాంతి నొంగువిభమున పీత్తీమును వెడలీంచిన 

యొడల శరీళము రోగ శాంతిక లదిగ నగును, 

అస్థావనవ స్తీనిచేయింవతగనివారు, 

మూ! అనాస్థాప్యా స్తు అజీర్ణాతిస్ని స్థ ఏక న్నేహోస్న్కి_ష్టదోపా 

ల్పానగ్నీ యాన క్షా న్తాతిదుర్చలయు_ త్రృస్తాశ మార్హాతిక్ళశ భు కృభ_కృపిః 

దకవమితవిరిక్తళృతిన_స్తఃకర్శ కుద్ధభీతిమ_త్తమూర్భిత| ప్రన క్త చ్చర్ది నిస్టివి 

కాశాంనకానహి కౌా_ బద్ద చ్చి దదకోదరా ధ్నానాం. క విషూ దికామవ) 

జాతాళిసారమధుమేహాకుస్థారాః 1141 

అఆ॥ ఆజీర్లముక ల వాడు, అతిన్ని స్థడు, స్నే వామునుపానము చేసినవాడు, జ ట్రే_శ 

మునొందిన దోషముకల వాడు, అగ్నిమొంద్య ముగ ల వాడు, యానముఅమాద (పయాణ 

మునువేనీ అలసీనవాడు, మిక్కి_ లిదుర్భలుడ్కు ఆకలి దప్పిక (శమ వనితో పీడింపబడిన 

వాడు, మిక్కి లిక్భశిం చిన వాడు, ఆహారమును భుజించినవాడు ఉడక మును (తౌగిన 

వాడు, వనునక్షర్శ చేయింపబడీన వాడు, వి రేచ నక్రర్శ చేయింపబడిన వాడు, నస్యకర్మ 

శోయింపబడినవాడు కోపముకలవాడు,  భయముకల వాడు, ఉఊ న్మత్తుడు, మూర్చ 

వాంతి ఉమియాట ఆయాసమ దగ్గు ఎక్కిళ్ళు జద్ధోదరము ఛిదోదరము జలోదర 

ము కడుపుబ్బరమా అలసకము విపరాచి ఆమజాతీసారము మధుమేహము కుష్టుము ఇవి 

కఆచారు వీరలక ఆస్థాపనవ స్త్రీని వమేయింపకూడదు. 

అనర్హ్ములకు ఆస్థావనవ_స్తినలనక లుగు దోషములు, 

వూ! తత్ర, అజీర్ణాతిన్ని గ పిత స్నేహానాం దూూహ్వాదర 9 మూ 

ర్భా శ్వయథు ర్యా స్యాత్ , ఉల్ల్కై-ష్టదోషమన్దాగ్నో్యోర రో చక స్తవః, 
న వ న 9 ల 4 రోవయ్క్ 

యాన క్షా _న్సన్య శ్ర భ వ్యావన్నా వ స్తిరాశు చేహాం పష 9 

అతిదుర్చలత్వు _తృస్టైాత మార్తానాం పూరో్టకొదోషః స్యాత్ , అతి 

కృశ న్య కార్భ్యం పువర్ణన యెత్ , త్రో దకభు కృభ క్షయోరుక్సి- 
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శ్యోద్ధ వుథో వా పాయుర్వ స్తిముస్టి వ్వ శ్రీపం వస్తా ఘోరాన్ 
ఖే 

వికారాన్ జన యేల్ , "నమితవిరి క్షయో స్తు రూతశరీరం నిరూజా;? 
అ ద్ ఆ” టా + 
తతం హోర ఇవ నిర్ల హాల్ , కృతేన_స్హః కర్భఃో విభంశం భృశ సం 

రుద్ద సోతనం కుర్యాత్ , (కుద్దభిత యోర విమాూగంమువవ వేట్, మత 
గి | ధ్ ఏటో ధాని”? 

మూర్చిత యెరార్భ్భశ ౦ విచలితాయాం సజ్ఞాయాం చితోవఘాక వ్యా 
షు ష్ణ ఫై 

వక్యాత్ , [ప్రస క్ష చృర్షిష్టివికాశ్యాన కా నహి క్కా- ర్హానామూర్టీ (భూ 
కోవాయురూగ్గంం వ సిం నయేత్, బదచి,దదకో, ll ఇ దం వ_స్తిం త, బబ్జచ్చదదః ద రాధ్మాఆ నాం 

ఛృశతరమాభ్యావ్యవ_స్తిః (ప్రాణాన్ హీంస్యాత్. , అలసకవిసూచి కా 

మ్మవజా తాతిసారిణామామకృతదోవః స్యాత్ మధుమేహకుష్టి 

నోర్వ్యాభేః పుశర్వృద్ధిః తన్నాటేలె నాస్థ్రాప్యాః 1161 
el ఆన్థాపనివ స్తీ ఏ చేయిం చుటవలన_ వారిలో అజీర్ణ యుకల వాడు, ఆతీన్నీ స్థడు, 

'స్నే వామును పొనము చేసినవాడు వీఠలక యాపో్యోడరము గాని మార్భశాని శోధ గాని 

కలుగును, ఊట్రే్మే_శ మునొందినదోషముక్రల వాడు, అగ్నిమౌంద్యముకల వాడు విరలక 

త్మీవమెన ఆరోచక్షము కలుగును, యానములమోద (ప్రయాణము చేసి అలనీన వానికి వస్తి 
సంమోభమువే వ్యాపత్తునొందివదై వెంటనే శరీరమును శోషింపచేయును. మిక్కిలి 
దుర్చలునకు ఆకలి దప్పిక (శ్రను వీ3చే పీడింపబడి నచారికిని పూర్వమునందు చెప్ప 

బడిన దోప. మే కలుగును. మిక్కిలికృశించినవానికి కాక్భ్యము ఇంకనుకలుగును. ఉద 
కమును| తాగినవానికివి ఆహారమును భుజించిన వానికిని వాతము ఊ లే్క_శ మునొందివ సీ 
(ప్రదేశమును (కిందక గాని మోదక గాని గెంటి వ స్టీ పచేశమునందుకు దారు, మెనవ్యా 

థులనుకలిగించును. వమనకర్శ చేయింపబడినవానికిని విశేచసకర్శచే యింబడిన వానికిని 

రూక మెన శరీరమునందు మొూరమువలన తతమునంద్వువలె తాపము కలుగును. నస్యక్ష 

ర్మ చేయింపబడిన వానికి (సోతస్సులుఆరికట్ట బడీ వి(భ్రంశోమా కలుగును, కోపముకలఅ 

వానికిని భయముక్షల వానికినివ ప్రీ ఊర్థ్వముగ (పసరించును, ఉన్మత్తునకును మూక్భక అ 

వానికిని సంజ్ఞాజ్ఞానము మిక్కి_లినశించి మనోవైకఆ్యము కలుసను, వాంతి ఊమి మూట 

ఆయాసము దగ్గు ఎక్కిళ్ళు ఇవిక్రలవారఆకు నాశము ఊర్జ్వనతికల దై వ స్తిర 

ఊర్థ పభౌగము నొందించును, బద్ధోడరము ఛద్రోదరము జతోవరము కడు పుబ్బరము 

ఇపవికల వారలకు అధిక మగు ఈబ్బరముక లిగి (పాణమాలు పోవును, ఆలఅసకము వషూచి 

ఆమజాతీ సారము ఇవి కలవారలక ఆశుదోషము కలుగును, మధు మేవాము కష్టమా 
ఇవి క అ చారలకు వ్యాధి ఇంకను వృ్వనొందును,. 'శావున వీఠఅకు అస్ధా పనన ్రిని 

చేయింపకూడదు, 

అసావనన స్టినిచే యింవతేగినవారు. 
వూ! శ్రా పాపా, నరాంజి కొజపక్సి రో వాతవవో 

మ క ఏత ౧౧౫ చి 
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మూ[తశు కనజ్జబలవర్ల మాం న రేతః మయదో పాధ్మానాజ్జసు_్టీకి గ మక్రో 
స్థోదావ ర్త _న్వష్టాడ్డ్తిసార నరా్యజ్తాభితానప్న పాగుల్ట హృ దోగభగ్య 

రోన్నాదజర[బధ్న శిరః కర్ణ ళూలహృాదయపార్శ్యనృష్థకటీ గ్ర హావేన 

నావేేవక గార వాతిలాభఘనర జఃతు యానా ర్తవవీపుమూగ్ని స్ఫిర్టానుజక్ష్య్యు 
జ్ nn) ఇ 3 అ 9 f ణా గుల్చపార్షి వనద యోనిబాహ్యాజ్ఞులి స్త నొజ్ఞద_న్హ నఖపర్యారస్థి శఛూల్రన్హో్న్నో 

౯ 
_న్హమ్మా _న్హ)కూజనవరిక రి కాల్పాల్పశ బ్దేగగన్లో కానాదయో వోత్ర 

వ్యాధయో విశేషేణ మహారోగాధ్యాయోక్తాస్ప, ఏ తెప్వాస్థాపనం 
ల వే (వధానతేమ మిత్యు క్షం వనన్న లిర్మూల చ్చేదవత్. 1:7 

అ॥ _ ె నచెప్ప బడిన వారలకగాక ఇతరులకు ఆన్థాపనవ సీని చేయింపవచ్చుశు, 

సరాషంగ వాతము ఏ-కాంగ వాతము, కుక్షి వ్యాధి, అ పొనవాతబంథము, మలబుథక్సు, 

మూ[తబంధము, శు కబంధము, బలకీ యము, వర్ష శేయము, మౌంశ్రత్ష యము, శుక్ర 

శ యవ్వ, అ ధ్యానము; ఆవయవములంముడుచుకొ నుట, కోప్టగత (క్రియలు, ఉదా 
వరము, శరీరము “మొద్దుబారుట, అతిసారము, సర్వాంగ తొపము, సహ వ్యాధి, గుల్మము 

వా దోగ ము; భగందరము, ఊన్మాదము, జ్వరము, (బభ్న వ్యాధి, శిరళూల, కర్ణళూల, 

వ్యాదయముబిగ పట్టుట, పార్శర్రములువీగ పట్టుట, పృష్ట. భాగముబిగ పట్టుట, క్షట్రి 

పడేళముబిగ పట్టుట, క ంపవాతము, ఆ క్షే పక వాత యు శరీరము బరువుగ నుండుట్కశరీరము 
మిక్కి లి చులకనగ నుండుట, ఆ ర్హవముక్షీణించుట, అ ర్హవములేకండుట్క విషమౌన్ని, 
విరుదులం మో కాళ్లు పిక్కలు తొడలు చీలమండలు మకమనులు మో గాళ్ళు యోని 

జాహువులు (వేళ్ళు _స్రనమాలం అవయవములు దంతములు గోళ్ళు కణుపులు ఎము 

కలు వీనియందలి భూలలు ఇవివండుట, ఇవి _స్పంభించుట్క (పేగులర చుట, పరిక్ష ర్రి 

కమ్ము మిక్కి లితల్బ మెనశబ్దము, అధిక మెనగ ౦ధ ముజనించుట మొదలగునవి కలవారల 

కును మహారో గా ధ్యాయమునందు వైప్పబటిన వాత వ్యాధులు కఠఅ వాఠరలకను ఆస్థాపన 

వే స్తిని వి'శేషిం-దిచేయింపవలయును, వాత వ్యాధులయందు ఆస్తాపనవ స్త్రి (పధానమయిన 

దన ఇెప్పబడినది. మూఅమును ేదించుటవలన వృక్షము నశించువిధమున అస్థాపన 
వ న్ర్వలన వాత జ్యాధులు వశించును. 

అనువాొననవ సిని చేయింవతగనివారు. 
మూ! య వవానాస్థావ్యాః త ఏవాననువాస్యాః స్యుః, విశే 

మతే _న్వభు క్త నవజ్యరపాణ్ణుగరోగ కామలా వమేహోర్శః (వతిశ్యాయా 
రోచ క మన్హాగ్ని దుర్చలవ్లీ హా కఫోదరోరు _స్తవ్భాు వర్చోభేవ పీతవిష 

5 స ఇద (1: లో ఇరా జ వాణీని 0 గర పి త్తకఫాభివ్యన్ద గురుకోన్గశ్లీవద గలగణ్రావ చకిమికోవీనః 118 
ఇ! ఎవరికి ఆనస్థాపనవ స్త్రిని వేయింపగోడదో వారికి అనువాసనవ స్పీనిగూడ చేయి౦ 

పగూడడు, ముటీయు ఆహారమునుభుజపని వాడు, నవజ్యరము పాండురోగము కామె 
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ర్లు ప్రమేహము అర్శస్సు (_పతిశ్యాయము అరో చకము అగ్నీ మాంద్యము దుక్నలత్వము. 
పీ వావ్యాధి కఫోదరము ఊరు స్థంభ ము మలమధిక ముగ వెడలుట ఇవికల వార్కు విషమును. 

పానముచేనీన వాడు కృ(తిమవిషమును సేవించిన వాడు పిర్తము కఫము అభిష్యం 

దము గురుకోష్ట ము వీ పదము గలగండ ఆపచి ఇవికలవారు, కోస మువందు [క్రిములు 

కలవాడు వీరికిగనాడ అనువాసనవ స్థీని వేయింపగూదప్వు, 

అనర్హులకు అనువాననన_స్టినలనగలుగు దోషములు, 
సమూక!త తాభు క్రభ _కృస్యానావృతమార్ల త్యాదూర్థనుకిన క ప్రై 

స్నేహ ననజ్యర పార్ట్ గ కామలొవ మేహిణాం దోషపాను.మ్కైశ్యోవ 
రం జన యిత్ , అర్శనన;ం అర్యాలీవంభఛీేషవంనాంఛాానం కురాాజ్ 

అరోచకా రనం అవ చ 9 శ వరి నీతు డున న్ 
_రృన్య అవ్నగ్భద్ధిం పునర్హ్యన్యాత్ , మన్దాగ్నీ దుక్పలయోర్మ 

న్లతరమగ్నిం కుర్యా ॥ (వతిశ్యాయస్తహాది మతాం చ భృశతరము 

శ్లి-ప్ట్రదోపాణాం భూయ వన దోవం నర యేత్ ; తస్నాదేశే నాను 

వాస్యాః 119i 

ఆ॥ అనువాసనవ స్త్రీని చేయించుటవలన _ వారిలో ఆహారమును భుజింపని వానికి 

మౌర్చముఅవరింపబడియుండక పోవుటవలన స్నేవాము ఊర్థ్వ్యముగ వ్యాపించును. నవ 

జ్వరము పాండురోగము కా మెర్లు [పమేవాము ఇవిగలవారికి దోపుములు ఉ స్ల్రైశము 
నొంది ఊదర వ్యాధిని కలిగించును, ఆర్భస్ఫూక్షలవానికి ఆర్భస్సులుకేద మునొందుట 

వలన ఆ ధ్యానము కలుగును, అరోచకము్యలవానికి ఆన్నాఫిలాప. యింకను నశిం 

చును, అగ్ని మాంద్యము దుర్చులత్వీము ఇవికలవారికి ఆధకమగు ఆగ్ని మాంద్యము కలు 

గును. (పతిశ్యాయయము ప్లీహవ్యాధి మొదలగునవికఅ వారికి దోషములు మిక్కి_లిజ చ 

శమునొంది ఇంకను వృద్ధియగును, అందువలన వీరికి అనువాసనవ సిని చేయింపగూడదు, 

అనువాననవ _స్టిని చేయింవతగినవారు. 

మూ॥ య నవాస్థాప్యా సృ వవానువాస్యాః, వి శేషత స్తు రూమ్. 

తీళ్హైగ్నయః కేవలవాతరో గా ర్తాశ్చ; ఏ లేషు హ్యానువాసనం (పథాన 

తమమిత్యు క్షం వనస్పతి మూల చ్చేదనవల్. , మూలే దు)మాణాం 
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అ॥ ఎవరికి అస్థాపనవ స్టిని చేయింపవచ్చునో వారికి అనువాసనవ స్తీనిగాడ 

చేయింపవచ్చును, మత్రీయు రూతు ముగనున్నట్టియు తీక్ష్రముగనున్నట్టియు జాఠ రాగ్ని 

కలవారికిని కేవల వాతరోగముకల వారికిని ఆ్రను వాసనవ స్తిని విశేషించి చేయింపవల 

యును. వీనియందు అనువాసనవ స్తీ (పధాన్నమెనదని చెప్పబడినది. అనువాసనవ స్త్రీని 

చేయించిన యెడల_మూలమును ఛేదించుటవలన వృకుమునశించువిధమున వ్యాధులు 

నశించును. మరియు మాలమునందు ఉదకమును పోయుటవలన వృక్షములు వృద్ధి 

నొందువిభమున ధా త్వాదులు వృద్ధినొందును. 
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నస్యక ర శ్రనుచేయింవత గనివారు, 

మూ-॥! అశిరోవిశేచనార్హాస్తు పునః._.-అజీర్హి భుక్తభ _కృపతస్నే 

హామద్యతోయపాతు కామస్నాతిశిరఃస్నాతు కామవ్షు_త్తృష్టై శమార్త 
ము _తృిమూర్చితే న్స వ్రుదజ్ఞాహతివ్యవాయవ్యాయామ పాన క్రాన్తనవ జ్వర 

తో కాభిత_స్త విరిక్తానువాసిత గర్భిణి నన్మప్రతి శ్యాయార్హా అన్ఫతు 

దుర్దినే చేతి ॥|21॥ 

అ॥ ఆజీర్షముకల వాడు, ఆహారమును భుజించినవాడు, స్నేహము మద్యము 

ఉదకము వీనిని పౌనముచేనీన వారు, వీనిని పౌనము కేయదల-చినవారు, శిరఃస్నానమును 

వేనినవాడు శిరఃస్నా నమును చేయదల-చిచాడ్యు ఆకలి దప్పిక ఆయాసము వీనిచే 

బాధనోందుచున్న వారు ఉన్యత్తుడు, మూర్చనొందిన వాడు, కత్తులు కగలు వినిచే 

కొట్లబడినవారు, మెథునము వ్యాయామము మద్య పానము ఫీని చే అలసీనవారు, నవ 

జ్వరముక లవాడు, దుఃఖముతో వ్యా ప్ప మైన వాడు, విరేచనకర్మ చేయింపబడినవాడు, 

అనువాసనవ స్తీ చేయింపబడిన వాడు, గర్భిణీ స్త్రీ నూత నముగ కలిగిన | పతీళ్యాయము 

కలవాడు వీరలక నస్యకర్మను చేయింపవాడదు. వశియు అనుకూఅముగాని బుతు 

వులయందును దుర్షినమునందును నస్యకర్మను చేయింపకూడదు, 

అనర్హులకు నన్యక ర్శవలన కలుగు దోవములు, 

మూ! త| తొజీన్లి భు కృభ కృ యోద్దోవ ఊర్ల ్ వవహోని (సోతాం 

స్యావృత్య కాన శ్వ్యానచ్చక్టి (సతిశ్యాయాన్ జన యేత్ , పీత స్నేహమద్య 

తోయసోతుకామానాం కృతే చ పిబతాం ముఖనాసా సావాత్యువ దె 

హాకివింం శికోరోగాన్ జనయీత్ , స్నాతశీరనః కృతే చ స్నాతన్య 

(పతిశ్యా మః, శ్షుంభా ర్త వాతవకోవం, తృహస్థార్హన్య పున_స్త సోలి 

వృద్ధిం ముఖశోవం చ, (తమౌా_ర్తమ_త్తమూర్చి తనా మా స్థావనోకో 

దోవః స్యాత్, శే న్రదణ్ఞహాత యో _స్తీవత రాం రుజం జన యేత్ , 
వ్యవాయవ్యాయామ పాన క్షాన్తానాం శిరఃన్క_స్థ నే తోరః కీడనం, నవ 
జ్వర శో కాభితె వ యూరూహ్బ నేత నాడిరనునృత్య తివిరం జ్యర వృద్ధిం 

చ కుర్యాత్ , విరికృన్య వాయురిస్టి )? యోవఘాతిం కుర్యాత్ , అను 

వాసితే స్య కఫః శిరా గురుత్వం కణూ  కివిదోపాంశ్చ జనయీత్ , గర్భి 

ణ్యా గర్భం _న్న్వమృయేత్ స కాణః కుణిః వతృహతః పీఠసర్సీ వా 
స్యాత్ , న వ్యవలిశ్యాయా_ర్తన్య (వోతాంసి వ్యాపాదయత్ , అనృ్ఫతు 

ద్వునే నీ దోషోత్ పూతినన్యం శిరోరోగశ్చ స్యాత్ , తస్మా దేశే న 
శరోవిశేచనార్థాః 1991 
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అ స్యకర్మను చేయించుటవలన _ వారిలో అజీర్షముకలవానికిని ఆహారమును 

ఛుజించిన వానికిని దోషము ఊర పవహస్రోతేస్సులను ఆవరించి కాస శ్వాస వాంతి 

(పతిశ్యాయము వీనిని కలిగించును. స్నేహమా మద్యము ఊదకమా వీనిని పానము చేసిన 

వారికిని పానముచేయదలచిన వారికి 0 ముఖ [సావమూ, నాసా(సావమా, చే శ్రములు 

పూయ బడినట్లుండుట, తిమిరమనెడి సేత వ్యాధి, ?రో వ్యాధులు ఇవి కలుగును, నస్య 

కర్మను చేయించినపిదప వీనిని పానము చేసినచారికికూడ ఈదోషములే కలుగును, శిర; 

సాన్నముచేనిన వానికీని శిరఃస్నానమును చేయదలచివానికిని ైతిళ్యాయము కలుసను, 

ఆకలి కలవానికి వాత్శపకోపము కలుగును. దప్పికల వానికి ఇంకను అధిక మెశ దప్పి 

కయు నోరు ఎండుటయు కలుగును, 'ఆయాసముచే బాధ నొందు వానికీని ఉన్మత్తున 

కును మార్చనొందినవానికిని అస్టా పనవ స్టీవలన కలుగు పములే కలుగును. కత్తులు 

కరలు వీనిచే కొట్టబడినవారికి త్యీవ్వమెనబాధ కలుగును. _మెథునము వ్యాయామము 

మద్యపానము వీని చే అలసీనవానికిని భుజశిర స్సులు చే త్రములు వక్షుఃస్థలము నని 

యందు బాధకలుగును, నవజ్వరముకలవానికిని దుఃఖముతో వ్యా ప్ప మెనవానికిని 

చడిమి నేత్ర నాడులద్యా ర్యాపసరించి తిమిరవ్యాధిని జ్వర వృద్ధినికలిగించును. విచేచస 

కర్మ చేయింప బడిన వానికి వాత్రము వృద్ధినొందిన దై ఇం|దియవిఘాతే మును కలిగించును, 

అనువాసనవ స్తీ చేయింపబడిన వానికిని కఫము వృద్ధినొంది శిరస్సుబరువుగనుండుటను 

దురదను (కిమిదోషమును కలిగించును, గర్భిణీ స్త్రీకి గర్భము _స్థంభించినడై గుడ్డిశగ 

గాని పిప్పినగోళ్ళుకలదిగ గాని పక్షములు శేనిదిగగాని పంటీదిగగాని యగును. నూతన 

ముగక లిగిన|పతిళ్వ్యాయముక అవానికీని (సోతన్సులు వ్యాప నొందును, అనుకూలము 

కాని బుతువునందును దుర్జి నమునందును శీతదోపమావలన పూతినస్యమ నెడినాసా 

రోగమును శిరో వ్యాధులునుకలుగును. అందువలన వీరఅకునస్యకర్మ నుచేయింపకూడదు. 

నన్యకర నువేయింవతగినవారు, 

మూ! శేపా_స్వన్హాః: విశేషత స్తు శికోద_న్హమశ్యా_స్తమ్మహను 

గఖావీనసగలశుణ్ణి కా ౪ "లూక శ క్రతిమిర వ రో
గ వ్యజ్ల్ వజిహ్వి కాన్టా 

వభేవక (గీవాస్క-ంభా న్య నాసి కాక రావీ మూక పాలశ్రోరో గార్డ తావళే 

_న్త/ కావ తొనకగలగ జాద_న్త కకూలహార్ష చాలాక్షి రాగ నాడ్యర్పుదన్వర
 ఛే 

దవాగ్ష )వాగద్దక థ నాదయ ఊర్థ్వద్యత్రుగ తా వాఠవికారాః వరివక్యా 

శ్చ; ఏ తేషు శిరోవిశేచనం (వధానతేమమిత్యు కం, తేద్ధ్యు_క్తేమాడ్డ రు 

ను|వవిశ్యమజ్ఞ చేశీ కాస క్రం దోవం ఏికారకర మపకర్షతి 1381 

అ॥ పె చెప్పబడినవారలకు గాక ఇత్ర వలన నస్యకర్మ చేయింపవచ్చును. శిర! 

_స్పంభమ్ము దంత _స్టంభము, మన్య్యా సంభ ము, పూను. గ వాము, కీనసము, గలకుండిక 

శాలూకముల నెడి కంఠ వ్యాధులకు క శ్రిమిరములెనెడి చే శ్రవ్యాధులు,క ను రెప్పలయం
 

చలివ్యాధులు, మంగు కొండనాలుక, అర్థావ భేద ము; మెడ భుజశిర స్సులం నోరు 

ముక్కు చెవులు కండ్లు త్రఅ కపాలము శిరన్సు పీనియందలి వ్యాధులు అర్జిత మూ, 
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అవతీం(తేకము, ఆపతానక్రమ్ము గలగండము, దంత ఘూల, దంత్రహర్ష ము, దంతములు 

కదలుట, కండ్లు షర బారుట, నాడి వ్యాధి; అర్భుదము, స్వర భేదము, మొటబిగపట్టుట, 

గద్దద స్యరి ముతో మాట్లాడుట మొదలగునవి కలవారలకును ఊర్ణ్వజత్రుగత వ్యాధులు 

కల ్ఞార౭ కును పరిపకమెన వాత వ్యాధులు కల వారఅకును నస్యకర్మను ఏశేపించి 

చేయింపవల యును, వీనియందు నస్యకర్మ [(పధానమెనదని శెప్పబడినది. ఆ నస్యము 

శిరస్సునందు (ప్రవేశించి మజ్జయందును చేకులయందును ఆంటియున్నట్లియు బాధ 

లను క్రతిగించుమన్న క్రియు దోషమును నశింప చేయును, 

మూ! (పావృట్మరద్యన _న్తేస్విత రేప్వా త్యయి శేషా వోగేషు నా
 

వనం కుర్వాద్దీ) స్మ పూర్వా స్టా; నీ మధ్యాహ్నే, వర్హాన్యదుక్దినే 

చేతి ॥ ౩4 

ei! పావృడృతువునందును శరద్భతువునందును వసంతబుతువునందును నస్య 

కర్మను చేయింపవచ్చును. వ్యాధులు మిక్కిలి బాధించునవిగను న్న చో ఇతరబుతువుల 

యందుకాడ చేయింపవచ్చును. ఆట్లు చేయించున పుడు (ీష్మబుతువునం దై నచో 

వూర్యాసన్లామునందును ూమంత బుతువునందైనచో మధ్యావ్నామునందును వర్ష 

బుతువునండె నచో దుర్ది నముకానిదినమునందును శేయింపవలయును. 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

మూ! ఇతి వష్చావిధం కర్మ విస్తరేణ నిదర్శితమ్ | ఏభ్యో 

య_త్త్వహితేం య గ్రలేతారూ యభ్యశ్చ యద్ధితేము | న చె కా _స్తేన 

నిర్దిష్ట మేకా_స్తన నమా శే యత్ | స్యయమవ్య తే వై ద్యేన తర్క్య్యం 

బుద్దిముతా భవేత్ | ఉత్పద్య ల హి సావస్థా చేశ కాలబలం వతి | 

యస్యాం కార్య మశకార్యం స్యాత్క-ర్మ కార్యం చ గర్హితపు | ఛర్చి 

హృ|దోగగుల్ళానాం వమనం స చికిల్సె నా |! అవస్యాం (వావ్య నిర్షిష్టం 

కష్టి నాం వ_స్తిక ర్భ చ త స్మాత్సిత్యపి ని చ్చే కుర్యాదూహ్యా స్వయం 

వి సిషరఖద విద్షిరే | కం|| ధియా | వినా తర్కెణ యా సిద్ధ్ర్య నిధి వ సా 

) ఇత్యగ్ని చేశక్ళ తే త్తే చరక |ప్రతిసంన్క తే సిద్ధిస్థానే వళ్ళా 

కర్శీయ సిద్ధి ర్నామ డితీయో౭_ధ్యాయః | 

అ॥ పంచకర్మీయసిద్ధియ నెడు ఈ ఆధ్యాయమానందు పంచకర్మలలో ఏది 

ఎవరలక ఎందువలన ఆహిత మెనదో ఏది ఎవరలకు హొక మెసదే' ఆవిషయమంత యు 

విస్తరించి చెప్పబడినది. నిశ్చయించి ఇెప్పబడిన దీనిని నిశ్చయించి అనుసరింపనవస 

రములేదు. బుద్ధిమంతుడగు వై ద్యుడు స్వయముగ నాడ ఊహింపవలయును, దేశము 

కాలము బలము వీనినను సరించి ఆయాఅవస్థలు కలుగును, వేయింపతగినది కొన్ని అవస్థల 

యందు చేయింపకూడనిదిగ నగును. వేయింపతగనిది కొన్ని ఆవస్టలయందు చేయింప 
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తగినదిగ నగునుః ఛర్తి హ్ఫృదోగము గుల్మము వీనికి వమనమును, కస్ట మునక్ష వ_స్తీక 

ర్భుయు అవస్థ భేదమునుద్దేశించి తమత్రమచికిత్సలయందు చెప్పబడినవి, కావున సామా 
స్యము గా చప్పినను బుద్ధిచే సయము-గా ఊహించి వేయింపవలయును. ఊహిం పకంద 

చేయించినచో సరియెనసిగి కలుగనేరదు, 

ఇవ్విథ౦బున, శీపాదో ప నామక కృష్ణమూ ర్రిశ్నా స్త్రీ ప్రణీకం బైన చరక దీపిక 

యు నెడి చరకసంహి తా వ్యాఖా్యనమునందు పంచకర్మ యవిద్ధి యనెడు 

ద్వితీయా ధ్యాయము సమా పము. 
ఎట్ 

౦ 

తృ తీయరా ధ్యాయ ము, 

మరా! అథాతో వ_స్తిసూ త్రీయాం సిద్ధిం వ్యాఖ్యా న్యామః || 10 
గి నో 

ఆగ పిమ్మట వ స్టీసూత్రీయనిద్ధిని వెప్పబోవుచున్నాము, 

మూ ఇతి హూ స్మాహ ఛగవానా లేయః 19 
ఆ॥ అని భగవంతు వగు ఆ తేయడు చెప్పును, 

నూ కృతతుణం ఎ లవరన్య రమ్యే స్థితం ధనేశాయత నన్న 

ల్ని | > జయా gp ఆం ఇ 
పారె మహర్షి నంఘైరర్టృతమగ్ని వెళ: పునర్వసుం (పాక్షాలిర నరవ 

చత | ని ర క్ష క నక్త మ్ చ్చ వ_స్పిర్న శేభ్య కిము వేత్యు దత్త స్యాత్సిద్ధిమాన్ కమ్మాయ ను 

న్య నేతమ్ | కీద్భకృమాణాక్ళతి కింగుణశ్చ శీపూం చ కి+యోని 
వం. ఇ జ 3 ళ్ ప 

గుణశ్చ వ_స్తిః + నిరాహాకల్పః |వణిధానమాతా)ః స్నహన్య వా 

కాః ఛవమునే విధిః కః! "కేవ న్తయః శీషు మతా ఇతీదం గుతోో చేరం 

పాహ వచో మహర్షి 8 151 ' రి 
క ఆక బో అడ థి త ఖ్ ఎమి 

అ॥ సావఛానచిత్తుడైనట్టియు పర్య త_శేష్ట్ర మెన హీమవత్సే క్వ త ముయొక్క_మా 

వారమైన పాళ్వన్ భాగమునందు కూర్చొని యున్నట్టియు మవార్షి సంఘములతో 

కూడియున్నట్టియు ఆ|తేయుని అగ్ని వేశుడు దోసీలొన్జి ఈ కిందివిధమున ఆడిగాను, 

వేనినిఆలో-చించి పయోగింపబడీనవ స్తీ అధిక మెనసీదినొందునుకి వ_న్టీయొక్క_ నేక 

మును దేనితో చేయవలయును * ఇది ఎంకపమౌణమును. క లిగియుండవలయాను ల 

ఎట్టిఆ కారమును క్రలిగిరయుండవల యును? ఎట్టిసణమును కఠిగియుండవలయునుళి ఎవ 

కలక చేనితోనిర్భింపపడి నెట్టిగణముగల విని (పయోగింపవలయునుళీ నిళూహవ 

శ్రీని ఎట్లు కల్చింపవలయును? స్నేహాములను ఎంతపరిమితిగ నుపయోగింపవలయును* 

చాధలుకలిగినప్పుడు ఎట్టు శమింపచేయవతయును! ఎవరలకు ఎట్టివస్తులను చేయింప 

వలయును? అని అడుగగా ఆ తేయుడు ఈ కిందివి ఫముగ సమొభానమును చెప్పెను, 
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వ స్పిని చేయునపుడు తెలిపికొనదగినవి, 

మూ! నమో క్ష్యదోహామధ దేశ కాలసా తా శన త్తదివయో 

బలాని | వ_స్తిః వయుక నియతం గుణాయ స్యుః నర్వకర్శాణి చ 

సిద్ధిమ గ్తి | 0|| 

అ దోషము కు పధమ్ము చేళము, శాలము, సాత్మ నమూ, జాఠరాగ్న, 

సక్టిత్త (మ మొదలగునవి వయస్సు, బలము వీనిని తెలిసికొని వ్హని [పయోగించివచో 

గణములను త్రప్పక కలిగించును. ఇట్లు తెలిసికొని _పయోగించినచో సమ _స్టకోర్మ లును 

కూడ కసణములను త్రిప్పక కలిగించును. - 

నస్తిన్మేతమును చేయుట కువ యోగించునవి, 

మూ! సువర్ణ రూవ్య త పుతామరితి 'కాంస్యాస్థిలోహదు3ము 

వెణుద స్తెః। న్యాలై ర్విపారై రృణిభిశ్చు తె దాః కార్యాణి నేతాాణి (తకర్శి 

కాని |! 7|| 

అ! బంగారము చెండి వంగము రాగి ఇ ల్సేడి కంచు ఎముకలు లోహము క్మరలు 

వెదురు దంతములు నాఅములు కొమ్ములు మణులు "మొదలగువానిలా*. బేనితోనె 

నను వ స్తీనే తమును తయారు చేయవలయును. దీనికి మూడుక్రర్లి కలు ఉండవలయును, 

వ_స్తినేతముయొక్క_ వరిమాణము-ఆ కార ము-గుణము, 

మూా॥ షడ్ ద్యాదశాస్రాజ్ఞులసంమి తాని వడంశ తిద్యావళ 

వర్ష జానామ్! స్యుర్భుద్దక ర్క-న్ల నతీన వాహిచ్చి.దాణి వ 0 పిపాతాని 

వాపి యథావయో౭జ్లుష్టక నిఫ్టి కా భ్యాం మూల్మాగ యోః స్యుః వ 

ణాహావ న్ని ! బుజూని గోప్ప చృనమాకృతీని వని చ స్యుస్టలికా 

ముఖాని | స్యాత్క-ర్లి నై కాఒగ చతుర్ధ భాగ మూలా శి తే వస్తినిబ 

ననే ద్వే 191 
ఆ|| వ స్త్రి నేేతము__ఆరుసంవత్సరముల వయస్సుకల వానికి ఆళరంగుళ ముల పరి 

మితిగను, ఇరువది సంవత్సరముల వయస్సుకఅ వానికి పం జెండంగుళ ముల పరి మితిగను, 

పం_డెండుసంవత్సరముల వయస్సుక అవానికి ఎనిమిడిఅంగుళ ముల పరిమితిగను నుండ 

వలయును. మరియు యథా[క్రమముగ పెసరగింజ శేగుగింజ బటాణీగింజ ఇవిపట్టునంత 

రం[థముకలవిగ నుండవలయును, ఈ రం[థమును వర్తిచే కప్పియుంచవలయును, 

మరియు వస్టీనేతముయొక్క_ మూలమునందలి చట్టుకొలత ఆ యారోగి యొక్క. 

ఆంగప్పపరిమితిగ ను అంతేమునందలి చుట్టుకొలత చిటి కెన్య వేలు పరిమితి గను నుండ కణ 

యును. ఈ న్నేత్రము బుజువుగను (వంకర లేనిదిగను) ఆవుతోకయుక్క_ ఆశారము 

క్రలదిగను నున్నగను గులికవంటి ముఖముకలదిగను నుండవఅయును, దీనియొక్క 

చివర నాలుగవఫాగ మునందు ఒకక ర్లిక యు, 'మొదటి యందు వ స్తినిబిగిం చుటకు రెండు 

కర్థికలును నుండ వలయును, 
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వ_స్పీయొక్క- నిర్మాణమునకు అనుకూలమైనవి - గుణము, 

మూ! జారద్దవో మాహివహారిణో వా స్యాచ్చొకరో వస్తి 

రజన్య వావీ | దృఢ న్వనుర్నష్టశిరో విగన్దఃక పాయర కృః సుమృదుః 

శుద్దః॥ నృణాం వయో వీక్ష్య యథానురూపం నేశేషు యోజ్యస్తు 
బద్ధసూ తః | వ స్తేరభావే న్లవజో గలో వా స్యాదజ్క-పాదః సుఘనః 

పటో వా! నేతన్య చాలాభత వవ నాలీ హితా౭స్టికా వంశభవా 

నలో వా 1111 ' 

అ! ము 'సలిఎద్దుయొక్క్క_ గాని దున్నపోతుయొకృ గాని లేడియొక్కు గాని అడవి 

పందియొక్క_ గాని మేకయొక్క_-గాని మూ తొళశయమును (హించి వస్తిని నిర్మింప 

వలయును. ఈమూ | తాశయము దృథఢముగ ను పలచగను వీసి జేయబడిన సీరలు; లదిగను 

దుర్చంధము లేని దిగను కహియములతో భావనచేయబడి ఎరగను మృదువుగను పరిశుద్ద 

ముగను నుండవలయాను. మనుజుల మొక్క_ వయస్సు ననుసరించి అనుకూల మెనదాని ని 

(గ్రహింపవలయును, దీనిని శేత్రమునందు కూర్చి దారములతో గట్టిగ కట్టవల యును, 

మూ తౌళ యము దారకనియెడల నీరుకో డియొక ్క_ కంఠమునుగాని ఆంక పొదమెడి 

పవీ యొక్క చర్మమును గాని దళీసరిగ నుండు వ స్త్రమానుగాని (గ్రహించి వీని 

నిక్మెంపవలయును, బంగారము మొదలగువాని సంబంధమగు నేత్రము లఫింపనియెడల 

ఎముకల సంబంధమగు గొట్లమునుగాని వెదురు సంబంధమగ గొట్టమాను గాని ఇతర మెన 

గొట్టమును గాని (గ్రహింపవలయును 

నిరూహవ స్పి కల్పనావిధానము, ష్స్ 

మూ! ఆస్థావనాక్ట్యం పురుషం ఏీధిజ్ఞ ౩ సమాత్య పుణ్యెఒహాని 

శుక్ల పడే 1 (వళ_న్తనమ్యత్రముహూ రృయోగే జీర్ణాన్న మేకాగమువ 

(క మేత ॥ బలాం గుడూచీం (తీిఫలాం సరాన్నాం ద్వే వష్చుమూలే చ 

వలోన్నితాని | అష్టా వలాన్యర్థతులాం చ మాంసాచ్చాగాత్సచేదప్పు 

చతుర్ధ శేవహ్ ॥ పూతం యవానీఫలబిల్వకుష్టవ చాశ తాహ్వాఘనవిప్పలి 

నామ్ 1 క ౨ -ర్టుడమె దఘృృలె: సృతే _లెర్యుతం సుఖోఫైస్తు పిచుప 

మాశై 51 గుడాత్సలం[ (| పస్ఫ తం తు మ్యూతాం స్నేహాచ్చ యుక్ష్యా 

మధ్యునై న్థవం చ! స్నేహం సునిర్శభ్య తతోఒనుకల్పం (వటీవ్య 

వస్తా మధితం ఖ జేన॥ నస్తిం తేతః నన్యక శే నిధాయ సుబద్దముచ్చా ర్వ 

న్య చ నిర్భ్యలీక మ్! అబ్దుష్థమభ్యన ముఖంపిధాయ 
నేతాగస స్టామువ 

ఎ p 

నీయ వ రిమ్! తెలా క్రగాత్మం కృత మూ 3నిట్క-ం నాతికుథభా రం 



474 చరక నంహీూతే, 

కయనే నునుమ్యమ్ | నమేజథ కళ్ళున్న తశీర్థ కే వా నాత్యు కే స్యా 

నరణోవవన్నే! నమ్యేన పాళ్ళేరన సుఖం శయానం కృత్వర్దు చెహంస్య 

భుజోవథానమ్! నికుఖ్బ్య న వ్యేలరదన్య నక్టి సన్వం (వసార్య (పణ 

చ నమ్! సి గే గుడ జో స్వ సన యేచ్చనై _న్త్వమ్! స్ని గదే నేత చతుర్ధ భాగంన్నిస్థం శనై ర్భృద్వజు 

వృష్టవంశ మ్; అక వ్పునావేవన లాఘవాదీ న్పాణోనుణాంశ్చాపి సొద 

ఇ అడ స “కం వ ( “రి 

యం_స్తమ్! పఏడ్య చైకగహకొన దత్తం నేత్రం ఫె రేవ తతో. 

వక రైల్ | ౬01 

ఆ॥నిదూహవ స్ప్తీని చేయింపత్గి వ ట్రియు జీర్ణమునొందిన ఆహారము కల్రిగినట్టియు 

సావధా నముగనున్నట్టియు మనుజున కు కుక్టుపతుమునందు [బశ _స్థములెన నక్ష (తే ముము 

హారము యోగము పీనితోకూడినట్లి కుభదినమున నిరూహవ సిని ఇయ్యావల యును. 

మూ ర్రేవప్రులగము తిప్పతీగె త్రఫల మాలు సవ్వరాన్నము (వాస్త పంచ్హమఘోాలములునువాో 

పంచమూలములు ఏనినొకొ్క_ క్యా పలముగ ను, “దక మొంసమును ఏబది ఎవిమిదిపలమ్సులు 

గను (గ్రహించి సిటియందు నార్షవవంతుమిగులునట్టు కాచి ఒడియకట్టి అందుకు రా సాని 

వాము (మంగ కాయలు మారేడు చెంగల్వకోస్టు వస సదాప తుంగగడ్డలు పిప్పళ్ళు 

ఒకొక్క_కర్ష పరిమితిగలవినియొక .కల్కు_మునుు, ఒక పలము బెల్ల మును "3ండు పల 

ములఘృత మును, 'రెండుపలముల్నతైలమును, తగుపరిమితిగల తేనె సెంథలవణకు 

వీనిని కలిపి నోరు వెచ్చగ నువ్న దానిని చమురుక లియునఖ్టు మథించి గరి కుతోక లియ 

తిప్పి ఆకల్పనను వ_స్టియందు పోయవలయాను, ఆవ స్త్రిని ఎడమచేతితో గట్టిగ పట్టు 

కొని అడ్డు లే[ఘ్రండునట్లు ఊదిశేతములయొక ఆగ భొగమునందున్న్న వర్తిని లీని వేని 

దానివు ఖమును బొటనవేలియొక్క మధ్య భాగ ముతో కవ్చీయయుం చవల యును, తేల 

ము చేపూయబడిన శరీరముక లిగినట్రియు నులమూ(తములను వెడలించినట్టియు. అధిక 

మగు ఆక్షలితో కూడుకొ ననట్రి యు సమానము? గాని శిరస్ఫ్సునుంచు భాగ మునందుకిొద్ది 

పల్లము కలదిగగాని యున్నదియు మిక్కి_లిఎత్తు౫ లేనిదియు మంచిఆ_స్టరణములతో 

కూడి వదియునగు కోయ్యయంసు' శరీరమును వర లేకండగనుంచుకొని ఎడమవై ఫపువవ 

పరుండినట్టియు తనయొక్క భుజమును తీలగడగ నుంచుకొన్న ట్రియు క డిశాలుముడిచి 

కొని ఎడమకాలుచాచుకొ నియున్న ట్రియు మనుజానక ఆవ స్త్రీని (పయోగింపవలయును, 

న్నీగ్య ముగనుస్న్న గదమునందు న్నిస్ధముగ నున్న చేత్రమును నాల్రవవంతు( ప్ర వేశించు 

నట్లు మెల్లిగ బాధ లేవండునట్టుగ పృష్టవంశమునక తిన్నగ (ప వేళ పెట్టవలయును, 

కదలుట ఒణుకు తొందర మొదలగు సా స్రదోషములు లేనివాడై ఒశేసారినొక్కి_ 

అవీ స్సియందలి కల్పమునంతను లోన్నప జేళ పెట్టి పిమ్మట చ్మేతమును మెల్లిగతీని వేయ 
న్ా శు డ్రి య 

వలయును. 

సరిగ| వ రొకాగింవ బడనివ_స్తివలనకలుగుదోష ములు, 

మూ! తిర్యక్ప్రణీ కే తున యాతి భారా గుడే |వ్రణః స్యా 

చ్చి చ నేత! దత్తః శనై ర్నాశయ పాత్ వ స్తిః క రాం ధావత్యే 



01] శి 
తివీడిత శ్చ! ఫీత్ర_స్తమ్భుకరో విడాహాం మూర్భాంచకుర్యా దతిమాాత 

Kk 
ముస్లః | న్నీ గ్గ ఒతిజాడ్యం పవనం తు యాత _స్తన్యల్పమ్నాాకౌలవణ 

న్వ్యయోాగమ్ | కరోతి మా తాభ్యధికోఒ£ియో "౦ కౌమం తు 

సాన్ష 9 సుచినేణ చె తి! దాహాతిసాకళా లవణో=_తికర్వా తసాతంి 
టి యా జా ట్ర @ Ay 

యుక్తం నమమేవ దద్యాళ 1281 

అ॥ వ_స్టీచే_కమును అడ్డముగపజేశ పెట్లినచో వ సీ ధార (ప వేశింసశేరదు.కవ అక ఆజా (పె ర్తి జి 

ల్పినచో గుదమునందు (వణముక లుగును. వ స్టీని మెల్లిగ నొక్కి నచో ఆది మలాశయ 

మును పొందనేరదు. అధికముగనొక్కి నచో కంఠమువై పునవ వెడలును. షస్టియం 

బలి కల్స్బనము చల్లగనున్న చో శరీరమును _సంభిం పచేయును,మికి,_లివెచ్చళనున్న చో 

తాపమును మూర్చను క ల్ీగించును, స్నిగ్ధ ముగనున్న చో అదధ్రికమగు జదశ్వమును. కలీ 

గించును, రూతుముగనున్న చో వాత మునువృగ్థినొందించును పలుచగనువ్నను తక్ర్రు_వ 

ఫరిమితిగనున్నను సెంధవలవణముతో కూడెనదైనను దోషమును సరిగ -వెడలింపచేయ 
జాలదు, అధిక పరిమితిగనున్న చో దోపమానధికముగ వెడలించును. చిక్క_గ నున్నచో 
మనుజుని క్చృశింప చే యును, మరిదకూ ఆలస్య ముగ బయలు వెడలును, అధికమగు సెంధ 

వలణముతోకళూడ్రివచో తాపమును అసిసారమ్వును కలిగించును, అందువలన వ చీని 

సరిగ (వయోగింపవలయును, 

స్థానము 4175 

వమూ॥ పూర్వం ప్ యోజ్యం మధునై స్ట వాభ్యాం స్నేహం 

వినిర్శథ్య తతోఒనుకల్క-మ్ | విమథ్య నంయోద్య పునర్ష్ర_వై స్త 

ద్యస్తా నిదధ్యాన్నథితం ఖబేన | వామా[శ యో౭గ్నిర్ల)వాశే గుదం 

అయనం ఆ 4 ం జయ గ | ఫే 
చ తత్పార్శషసంస్థన సుఖోవలబ్లిః | లీయ నృ ఎవం బలయళ్సా తన్నా 

9 

త్సవ్యం శయానోజ౭_రతి న_స్తిదానన్ ॥ విడ్యాత వేగో యది చార 

దై నిష్క్యృవ్యము శే (సణయే దశేవమ్ | ఉత్తాన దేహశ్చ కృతో 

వభానః స్యాద్విర్యమావ్నోతి త థాఒన్య దేహమ్! ఏకో౭_పకర్భ త్య 

నిలం సమాన్హాల్సి త్తం ద్వితీయ స్తు కఫం తృతీయః 1271 

అ॥ "మొదట తేనెను సెంధలవణమును చేర్చి స్నేహమును మధించి పీమ్మటకల్క_ 

మును చేర్చి మధించి పిమ్మట కషాయమునుపోని గరికెతోకలియ( తిప్పి వ స్టీయందు 

పోయవలయును. జాఠ రాగ్ని యువా ణీయు గుద్మప దేశమును ఎడమ పార్శ్వ మునందు 

ఉండును, కావున ఎడమువైఫునవ పరుండినచో వన్టీ దవమ సుఖముగ (ప్రవేశించును. 

మరియు గుదవళులు అణిగియుండును, అందువలన ఎడవివెపునవ పరున్నవాడు 

వ స్టీకర్మకు అర్హ్ముడుగ నుండును. వస్తి ద్రవము కొంత (ప వేశింపగ నే మలమునకు 

వాతమునకును వేగముక లిగినయెడల వ స్టిన్మేతమును తీనిముల వాళ ములు వెడలినపిదప, 

మిగిలిన (దవమునంతేను ఎక్కి ంపవల యూను, ఉంకితఅగను దిండుకల వాడుగను 



£76 చరకనంహిత్ , 

పరున్నచో ఏనియొకళ్ళళరీరమును బలమును పొందును, ఒకవ స్టీవాతమును,. రేండవ 

వ సీ పీ తమును, మూడవవ నీ కఫమును స్వ స్టానమానుండి చెడలింప చేయును, 
అజయ par. యాట G@ 

నిరూహానంతర విధి, 

మూ! (వత్యాగ ల కోప్టజలావసి_క్తః శొల్యన్నమద్యా త్తనునా 

రసేన | జీవే తు సాయం లఘు వాల్చమా తం భు్తేఒనువాన్యః వరి 

బృంహాణార్థమ్ | 25|| 

అ॥ వ స్లీదవము మలముతోకూడ బయలు వెడలినపిదప గోరువెచ్చని సీటితో 

స్నానమును చేయించి పలుచనిమొంసరసముతో కొల్యన్నమును ఇచ్చి అది జీర్ణమైన 

పిదప సాయంకాలమునందు లఅభుగణాముకల ఆహారమును స్యల్పమూ? నిచ్చి బృంవా 

కాము నిమి త్రేము ఆను వాస్తనవ సిని చేయింపవలయును. 

“స్నేహము క్రీ ఘ్రముగ రాకుండుటశై చేయనలసిన విధి, 

మూ! నిరూహాపాదాంశనమేన _తే లే నామ్హ్లానిలఘ్నా వధ సాధి 

తేన | దత్తా స్ఫిచా పొణిత లేన పహాన్యా తే హాస్య శ్రీ ఘాగ మర త్ణా 

రమ్ | ఈవత్సదాజువ్షయుగం చ కశే దుత్తానబేహన్వ తలో వమ 
థి ౧6 యె జ స్ట (౨ & 

జ్యాత్ | న్నే హేన పొన్ట్య౭ఒజ్షులిపిజ్ల కాళ్ళ యి చ "న్య గ్ *_తొవయవా 

రుగారాః | తాం శ్చావమృుజ్యాత్స సుఖం తతశ్చ ని దాముపాసీక 

కృతోవభానః 1 16॥ 
అ నియావావ స్ర్తీకి చెప్పబడిన -తెలమునకు నాలంగవవంతు పరీమితికల తేల 

మును (గహించి అమ్లర సముకఅవియు వాతవారములును నగు (ద్రవ్యములతో తేయాకు 
చేసీ ఆ-తెలమును పీరదులయందుపూనీ అర చేతులతో తాడనమును చేయవలయును, 

అట్లు చేసీనచో లోపఅనున్న_తెలము బయటికి కీ ళ్రుముగ రాకుండును. వెల్ల కితలగ 

పరుండ బెట్టి కాళ్ళయందలి బొటన(_వేళ్ళను కొద్దికొద్దిగ లాగవలయును, మరియు 

ఆర కాళ్ళు మణమలు (వేళ్ళు పిక్కలు చా ధక్రల ఇట్టి ఇతరేఅవయవములు వీనియందు 

_లేలమును సుఖముగ నుండునట్లు వూయవలయూ నూ, పిమ్మట తలగడకలఅ వాడై ని ద్రింహ 

వలయును, 

నిరాహావ స్తియందు క పాయ న్నేహములయొక్క_ వరిమాణము, 

వూ! భాగాఃక బాయస్య తు వళ పిత్రే న్న్న హాస్య వష్టః 

వకృ్ళతె' స్థితే చ |! వాలే విన్నదే తు చతుర్ధ భానో మాతా నిరూ 

షం క ఫజష్ట భాగః వ] 

అ నియావావ సీకి మొ త్రము దవములో కహాయమును అయినుఫాగ ములుగ 

(ఎ హీంపవలయును. స్నేహమును పిల్తభివృద్ధికలవానికిని స్వన్థువకును ఆరవవంతు 



సిద్ధిస్థానము, 477 
గను వా తాభివృద్ధికల వానికి నాలుగవవంత్రుగనుు క ఫాభికృగ్ధికల చానికి ఎనిమిదవ 
వంతుగను ప్రహీరేపవలయును, అ 

వయోాశేదము ననుసరించి నిరూహావరిమూణ భేదము, 

వూ! సరూహమా తా. (వన్ఫ తార్థమా బ్యే వశే తతోజ_౫ 

విన్నకాభివుదిః ! ఆదాందశాశ్వా|త్నన వ పన ఖవృద్ధి ఏ ఏల ఎన్సు కౌ భివృద్ధిర ఫ్రాద శా గాద 

శతః పరం స్యుః! ఆస వ్ల తకు క్వమిదం (వమాణ మతఃవరం౦ మోడశవద్వ 

ఢడేయమ్ 1 నిరూహామా. "తౌ (వసతి పమాణా బాలే చ వాదే చ 
a ( లిధ్ 

మృుదుర్వి శేషః || ౨9 

అ' నిరూహవ స్పియందలి [దవము ఒక సంవత్సరము వయస్సుగడ చువరక్రు అర 
(పసృతిపరిమితిన నుండవలయును. అప్పటినుండి పం డెండు సంవత్సరముఅవరక్ష 

ఆర్థ_పసృతము చొ "ష్వూన. చూచ్చింపవఅయును. పిమ్మట పదునెనిమిది సంనత్సర ముల 

వరకు ఒకొ్కాక్క-(పసృతముచా "ప్పున హాచ్చింపవలయును. డెబ్బదిసంవత్సరముల 

వరక ఈప న్నెండు (పసృతముఅ "సే ఉపయోగింపవలయును, డెబ్బదిసంవత్సిర ముకు 

పిమ్మట పదునారుసంవత్సరముళు .వయస్సుకలవానియొక ,_ పరిమాణమును ఉపయో 

గింపవలయును. బాలురకును వృద్ధులకు శు ఆయా(పమాణమాల చొవ్వన ఉపయోగించు 

చున్నను నిశేషించి మృదువుగ సేుండవలయును. 

శయనాది[క మము, 

వూ! నాత్యుచ్చి)తం నావ్యతినిచ పాదం నపాదపీథం శయనం 

(వళ_న్తమ్ 1 (వధానముద్యా నరణోవవన్నం పాిక్మీర్ష కం శుక్ల వటో 

_త్రరీయమ్॥ భోజ్యం పునర్యా విధి మ వేత్యు నమ్యక్ (పకల్ప యేద్యూహ 

వయోరస్నాడ్య్యెః | సర్వేషు విద్యాద్విధి మేత దాద్యం వమ్యూమి వ స్స్ 

నత ఉ త్తరీయాన్ i సమ్యక్ (పణతాః ఖలు వస్తయో యె వా 

తామయఫ్నాశ్చ బలవ దాశ్చ 1361 

అ॥ మిక్కిలి ఎత్తుగ లేనట్టి యు మిశ్తి_లిపొట్టిగ లీని కాళ్ళు కలిగినట్టి యు పొద 

పీకముతో కూడినట్రియు (శేష్థముగను మృదువుగనునున్న ఆ _స్టరణమాలతో కూడిన 

ట్రియు తఅనుంచువై పు తూర్పుగ నున్నట్టి యా తెల్లనివ స్త్రముతో కప్పబడినట్టియు 

శయనమును ఉపయోగింపవలయును, వ్యాధినను సరించి యూషములు పాలు మాంస 

రసము 'మొదలగువానితో అనుకూల -మెన ఆహారమును శేవింపవలయును, ఇట్లు (శేష్ట 
'మెనవిధి చెప్పబడినది. నాత నాళకమాలును బల ప్రడములును నగు వస్తులును చెప్పు 

చున్నామవా, 

మూ! ద్వివషఖ్బమూలన్య రసోఒన్లుయు కః సచ్చాగ వమూంసన్య 

నపూర్వవేస్యః! (తిస్నేహయు_క్షృః (వవరో నిరూహః స ర్వానిలవ్యా? 

హరః |పదిష్టః 197 



478 చరకనంహిత, 

అ॥ చేకమాంసముతో కూడినదళమూలఅములయొక్క_ కహెయమునందు కాంజ్రీ 

కము మొడలగు ఆమ్లు దవములను, నిరూహవ స్రికల్బ్పయందు చెప్పబడిన కల్క_ మును, 

ఘృతము తలము వస వీనిని చేర్చి నిరూహవ స్త్రీని చేయించినచో సమ _స్టవాశ్ర 

వాధ్యులు నశించును, 

మూ! స్థిరాదివర్ల న్య బలావటోవల కౌయ గ్తి క 
మా 65 

న్య | (వస్థోర సాచ్చాగర సార్థయు కః సాధ్యః వునః (వస్థరనశ్చ యావ 

త్ ! వియజ్డుకృష్ణాఘన కల్కయు కః న్నతెలసర్చిర్మధ్యునై న్థవక్చ! స్యాన్టీ 

వనో మాంనబల[  వదశ్చ చత్సుర్చులం వాపీ దదాతి సద్యః BY] 

ఆ|| (వాస్వపంచమూలములు ముత్తవపులగము చేదుపొట్ల [కానుగ ఆముదపు 

జీళ్ళు యవలు వీఇయొక కపంయమును ఒక పస్థముగను, మేకమాంసరసమును అర్ధ 

(పస్థముగను కలిపి ఒక పస్థముమిగులునట్లు కాచి యందు పేంఖణము పిప్పళ్లు తుంగ 

ము సలు వీరియొక్క_ కల్కమును, తైలమును, ఘృతేమును, తెనెనుు సెంభవలవణ 
— 

మును కలిపి వ స్టీనిచేయించినచో జాఠ రాగ్నిని మాంసమునుబల యును దృష్టి బలమును 

-ఐంట సే కలిగించును, 

ఏరండన సీ, 

నూ! వరణ మూలం (తొివలం వలాని (హాస్వాని మూలాని చ 

యానివజ్బ! రాస్నాశ్యగ స్టాతిబలాగుడూ చీపువర్న వార గ se "దేవదారు! 

భాగాః వలాంశా మదనాష్ట్రయుక్తా జలద్విక ంసే క ఏథి లేజప్టశేసే. 

వేప్యాః శతాహ్యా హాపుపా (వియబ్లు సవివ్పలీకం మధుకం వచా చ! 

రనాషానం వత్పక బీజము స్తమతు[వమాణం లవణాంశయు కమ్ |! సమా 
జ్ర ధా లా 

శ్రీకచ్చెలయుతః నమూత్ 9 వ_స్పిర్నృణాం దివన లేఖసీయః॥ జజ్స్ రుపాద 

Sa = 3 జ cE ప (తిక వృష్టళూలం క ఫావృతం మౌారుతని గ హం చ! విణ్మూత్రే'వాతే 

(గహాణం నళూలమాధ్యాని తొమశ్ళ రిశర్క-శే చ! ఆనాహమకో 

(గహాణీ వదోషానేరజ్ఞువ _స్తిః శమయేత్సయు కః ॥ 48॥ 
ఆ|| ఆముద పు వేళ్ళను మూడుపలముఅుగ ను, (హా స్వపంచ మూూలములను వదు 

పఅములుగను సన్న రాస్నము ెవ న్నేరు అతిబల తిప్పతీగ గలిజేరు లేల చేవచారువీనిని 

ఒకొ్క_క్క_పలముగను, (మంగకాయలను  ఎనిమిధిపలములుగను (గహీంచి "రెండు 

ఆఢక ములనీటియందు ఎనిమిదవవంతుమిగులునట్లు కాచి యాక హాయమునందు సదాప 

బోడతరము (పేంఖణము పిప్పళ్లు అుతిముభఘురము వస్తర సాంజనము కొ డిసెపాఅవిత్తులు 

తుంగ గడ్డలు వీనియొక్కు_ కల్కు_మున ఒకొ_క్క_కర్ష్గ ముగను, సెంధవలవణము 

"తేనె -తెలము గోమూ(తము వీనిని త్రగువిధముగను కలిపి వ స్టీని చేయించినచో అగ్ని 

దీ ప్రిని కలిగించును, దోసాదులను వెడలింపచేయును, మరియు సిక్ష్రు_లు తొడలు 
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సుదిసానము, 

పాదములు ముడ్జిపూస పృన్ధపదేశము వీనియందలి కళాలన్కు కఫముతో ఆవరింప 

బడివ వాతముయొక్ష్యృా బంధములు మలము మూ[తము అపానవాతము వీనియొః 

బంధమును నళలింపవచేయయును, మరియు సీఏరండవ స్టీవలన స్షాత్ర కడు పుబ్బరము కుకర్ 
ల ల | ra pa శ్ర 

వ్యాధి శర్క_యనిడి వ్యాధి ఆనాహము అర్భస్సు (గవాణీదోషము ఇవి నళించును. 

మూ! చతువు లే తెలఘుతను ఛభాప దంల 
ఎల లఘృలన్య భృష్టశ్చాగాచ్చ త నాన్షధదా 

శిమామః 1 రన నమేహ్మో బలవర మాంస శేతోని దశాానంతిరోరు 
౧ ఫీ లె ల ధ్ర 

జాఘ్నః 144 
ఆ|| ఏబదిపలముల మేక మొంసము యొక్క రసమును నాలుగు పలముల లెలము 

ఘృతము వీనియందు ఉడికించి పెరుగు డానిమ్మర సము వీనితో పుల్లననుండునట్లు చేసి 
ర్ cn య 

నిరూహావ స్లీకల్పనయందు చెప్పబడిన కల్క_మును చేర్చి దానితో వ స్పీని చేయించిన 
అలల అజో 

రొెడల బలము వర్షము మాంసము శ్వుకము జాఢ్రరాగ్ని ఇవి వృద్దినొందును, కండు 

(a Cat 

కనబదడకండుటయు శిరోచాధ యునశించును. ? 
{ A వ్ అ అటో న్ దా శై లా 

వమన! జలచ్వికం సి౭_ష్టవలం వలాశొత్చక్ష్యా రసో౭ఒన్ధాఢక 

మాత్ర శెహః! కలై ్క-ర్చ్భ రామాగ ధికాపలా భ్యాం యుక్తః శ తాహ్యాడద్వి 

వ లేన వాపి! నై స్టనః త దయుతః నతెలో -దేయో నిరూహోదలవ 

ర్లకారీ ! ఆనాహసార్మాామయయోనిది“పాన్ గుల్మానుగావ_ర్తరుజం 

చ హన్యాత్ 1461 

అ॥ ఎనిమిదిపలన్కూల మోదుగ పట్టను 30కు అఢకముల నీటియందు అర్థాఢ 

క్రముమిగులున ట్లు కాచి ఆక పాయమునందు ఒక పలము ము ర్రేవపుఅగమ్కు ఒక పలము 

పిప్పళ్ళు, చెండుపల వాల సదాప వీనియొక _కల్క_మును చం భ్రవలవణమును తేనెను 

తెలమును చేర్చి విని చేయింపవఠలయును, ఈనిరూహవ న్టీబలమును వర్షమునుక లిగిం 

చును. ఆ నావామ్ము పార్శ్వ వ్యాధులు, యోనిదోషములు, గుళ్ళిము, ఉడావ ర్హము 

వీనిని నశింప వేయును, 

మూ యస్ట్యాహ్వమూలాష్టవ లేన సిద్ధం వయః శతాహ్వాఫలపవి 

స్పలీఖిః! యు_క్తం ననర్చిర్మథు _ వాతర_క్షృవెన్వర్య నర్చహితో నియా 

హః 1471 
అ॥ యెనిపుదిపలముల అతిమధుర ఫు వేళ్ళతో తయారుచేయబడిన పాలయందు 

సదాప (మంగశాయలం పిప్పళ్ళు వీనిని, భృుతమును; లే నెను చేర్చి వసి నిచ్చినచో 
చాతీర క్రిమ్ము స్పరభంగము, విసర్పము ఇని నశించును, 

వూ యషస్ట్యాహ్యలో, ధాభయచన్హ నై శ్చేశ్ళలేంవ యోజగ ర్వ 

కమలోత్సలై శ్చ! నశర్క-రం మొ దయుతేం సుళీతం పిత్తామయాన్ 

హా స్తినజీవసీయమ్ 116 



480 చరకనంహిత 

అ॥ ఆతిమధురము లొద్దుగ కరక్యా_య చందనము కమలములు నల్లకలువ 

వీనితో శాచబడిన పాలయందు పంచదారను తే నెను జీవనీ యగ (ద్రవ్యము అను కలిసి 

దానితో వ స్తిని ఇచ్చినయెడల పిత్తవ్యాధులు నశించును, 

మూ! ద్వి కారి కాశ్చన్దన సద్గకర్జియష్ట్యాహ్వ రాన్నా వృషసారి 

వాశ్చ! నలోధ )ముక్జవృమథాప ్ ట్న న్లాబలాస్థి రాద్యం తృణవజ్బమూలమ్। 

నిఃక్యాథ్య తొ యేన ర సేన కేన శృతంవ యో౭2_ర్ధాఢకమమ్చుహినమ్! 

జీవ న్తి మేదర్ధిశ తావరీతిర్వీ రాద్వి కాక్ లిక శేరుకాభిః | సితొవలాజీనకవ 

ద ఏ) రేణు వపౌజ్ణరీకై_ః కములోత ఏలె ఏ! లో, థాతే గున 
మధుకే_ రదా 

రీమజ్లాత క్రై శ్రీధర చన్షనైైశ్చి! ప్నిషెర్సత మె దయ్ముతేర్ని రూహాం నై 

నవం నీతలమేవ దద్యాత్. | వశ్యాగ తే ధన్వర సన శానీన్ శీ శేణ 

వా౭-ద్యాత్సరిపి. కృగా త ః| దావహోని నారా (పదరా నపి_తేహృ త్పాణ్డు 

రోగాని(వమజ్యర ౦ చ! నగుల మూ క్ర గహకామలాదీ నృద్యామయా 

స్పత్తక, లిన్నిహ న్తి 153! 

అ॥ చందనము పద్మక ము బుద్ధి ఆతీమధురము సన్న రాస్నృము అడ్డసరము 

సుగంధి పొల లొద్దుగ మంజిప్టి నల్ల సుగంధిపాల ము త్రేవవులగము వ్రాస్వపంచ మూలము 

తృణపంచ మూలము వినిని రెండేనికర్ష ముల చొప్పున (గ్రహించి జలమునందు శాచి 

యారసముతో రెండు ప్రస్థయుల పాలను నీరుఇఖగురువరకు కాచి యందు పాలకూర 

మేద బుద్ధి పిల్లిపీ చర కోలపొన్న శాకోళి క్షీరళాకోళి తుంగగడ్హలు పటికిబెల్లము 

జీవకము పద్మ కేసరములు ముయ్య్యూవపాన్న కమలము నల్లకలువ లొద్దుగ దూలగొండీ 

అతిమధురము చేలగమ్మడి ముంజగడ్డి నాగ కేసరములు చందనము వీనియొక్క. 

కల్క_మును, ఘృత మును, తేనెను సెంధవలవణమును కలిపి చల్లగనున్న దానితో 

నిరూహవ సీని చేయింపవలయును, బయలు వెడలినపిదప స్నానముచేయించి జాంగల 

మాంసరసముతో గాని పాలతో గాని శాల్యన్న ము సీయవలయును, ఇట్లు చేసినచో 

తాపము అతిసారము |ప్రదరము ర కపి లేమ వా(దోగము పాండురోగము (విషమ 

జ్వరము వీనిని, గుల్హము మూత్రబంధము ా మెర్లు మొదలగు సమ _స్రములెన పిర్తే 

వ్యాధులను నశింపజేయును. 

మూ! |దామోదికాశ్శర్యమధూక సేవై ః నసారివాచన్షనళీతపా 

వసి [వయః శృతం [శావణిముద్దవర్టీ తు గాత్మ గు ప్తామధుయప్టిక 

ల్కెాః! గోధూమచూా న్లెశ్చ త థా2-తుమ్నూూలెే )ః నక దసర్శిర్శధుయ 

స్ట్రిల్చేలె 8 | వథ్యావి దారీముర సై ర్థుడేన వస్పిం యుతేం వి త్రహారం విద 

ధ్యాత్ || హృన్నా భిపార్నో్యోదర దేహ దా హా రాహే2ఒ. _న్తర స్టే చస 



మూత్రకృ్చె | శీణక లే శేతసి వావి నే వై తేఒతిసాలే చ నృ 
గాం (పశ_స్తః 1561 

ఆ|| (డామాడిగణ[దవ్యమాలు పెస్టమ్మడు ఇప్ప వట్టి వేళ్ళు నుగంధిపాల చందన 

ము శాకోళి వీనితో పాలను కాచి యందు బోడతరము ఆడవిపెసర త వాశ్నీరి దూల 

నొండీవిత్తులు ఆతిమధురము వీనియొక కల్కు_ములన్సు గోధుమ చూర్ల మును ఒకొ్క-_ 

కకర్ష ముచ్ పూన కలీపి యందు "తేనెను, ఘృతేమును, ఆతిమమురము సో త్రయారు 

శాబడిన తేలమును, కర కాయ చేలగుమ్మడు చెరుకు వీనియొక్క_ రసముఅను, 

'బెల్లమును కలిపి వస్టినిచ్చినచో కెక్యవ్యాధులు నశించును, మరియు హృవయము 

నాఖి పార్వ్వములు ఉదరము శరీరము వీనియందలి తాపమును అంత స్తాపమును, 

మూక వమును, మీతేటణమును నష్ట్రళుక్రమును, సిత్తాతిసారమును నశించును. 

మూ! కోశాతకారగ (ధ దేవ దాకుమూ రాశి రద ప్లా )కుటజా 

6 1 అళడాం మ స్ట we జో ఉఊో్ 

ర్క_పారఠాః ] య కులు త్రా స్పృహాతీం న తోయే రనన్య తన్య గో 

టో ల | M౪” ర అగ అలో కి 3 

సృ దశ స్యుః ॥ తాన్ నర్ష వై లామదనై ః న సైరమవమాలై। 

(వవృలే శ్చ యుక్రాన్ ! ఫలాహ్వు తైలన్య నమాశ్రీకన్య మోరస్యత్రైల 

ఆ ఆప నె అధ పవో ష్ 

న్య చ సార్జ పస్య 11 ద్యదా ్నరూహాం కఫ గణే el మన్హాగ్నయె 

ఛావ్యశ నద్విపే. చ! వటోలవ థ్యామర దారుఖి ర్వా సపివ్పలీకై క్యథి 

"తెరలాఖఫ (8 1591 
టర లు 

అ॥ చేదువీర శేల జేవదారు బాగ పళ్లేరు కొడిసెపాఠ జిల్లేడు చిరుబొద్ది ఉల 

వలు వాకుడు వీనిని ర్ కాంచి నీటియందు కాచి ఇరువదిపలముల పరిమితికల యారస 

మునందు ఆచాలు ఏలకులు _మంగ కాయ చెంగ అ్వకోష్టు వీని యొక్క కల్క_ ములను 

ఒకొక్క కర్ష ముగను, మంగగింజల్నతెలము "లేనె యవక్షారము ఆవనూనె వీనిని 

శెండేసీపలమాలుగను కలిపి కఫరోగము క అ వానికినిఅగ్ని మొంద్యముక అచానికిని అన్న 

జ్వేషము కల వానికిని నిరూహవ _స్టిని చేయింపవలయును, లేక చేదుపొట్ల కరక్కాయ 

డేవదారు పిప్పళ్ళు ఫీవియొక్క క పాయమునందు పెన చెప్పబడిన కల్కా_-దుఅను 

చేర్చి నికావావ స్త్రిని వేయింపవలయును, 

మూ! ద్వివక్బుమూ లే (తిఫలాం నబిల్యాం ఫలాని గోమూత 

యుతః కహాయః | కలిజ్ఞపాళాఫలము_స్తక ల్క-ః నషైస్థవః తూరయు 

ం శ పే mn ఆయు ం జీ 
6 ల శ 

త్ర స్నతే లశ! నిరూహముఖ్యః క ఫజాన్వి కా రాన్సవాణ్ణుగో గాలన కావు 

| టో ద ౪ లో 

చోషపాన్ | హాన్యా త్తథా మారుత మూ త్రేసబ్ఞం వ్యూ సథా౭౭టు వ 

మధాతిఘోరమ్ 16:1 
అ॥ మహాపంచమూలములు  (హాస్వపంచమూలములు (త్రిఫలములు మాశేడు 

(దుల శాయను వీనిని నోమూ త్రముసండు కషో.కుము శాచి అందు కొడి సెహౌలి 
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తులు చిరుబొద్ది (మంగశాయలు తుంగ ము "సలు వీనియొక్క క అ మును, సెంధవ 

అవణమును యవమారమును, _తేలమును కలిపి నిదూహవ స్త్రీని వేయింపవలయున్స, 

క ఫవ్యాధులు పాండురోగము అలసకము అవమదోపము అఆపానవాత బంధము మూత్ర 

ఎంభము వ చస్తే పదేశ మునందలి భేర మొన ఆటోపము వీనిని నశింపచేయును, 

మూ! రాన్నామ్మృలై తెరణ్ణవిడబ్ద దారున_ప్త పచ చ్భృద్ రసురాహ్య 

నిఖ 8 | శ్యామాకభూనిమృవటోర పాఠాలిక్వాఖు"క్లీ దశ మూలముస్మె 
షా 

[తాయ _స్తికాళ్ళిగుఫర తై కశ్చ క్యాథః సపిణ్ణేతక ల" యమూూ తః | య్ 

స్ట్యహ్యతృి హా ఫలినిక ఆ వ్యర సాక్షన శేతే వ చావిడశ్లె ! కలిజపాథా 
అహా 

ముదపై న్ల నెన్గదై దైశ్చకలై,-* ననర్చి ఇరు, తేలమి శః |! అయంనిరూహా హఃకీ 

మికుర్టమేస్నబధి నన్ని దరాజీర్లక ఫాతు రభ థ్వ క 1 రూడి హి | రత్యేవతర్చి 

లభ్యం వ వ తేమ గోగమ్యపి సతు దత్తః | నిహత్య వాతం జ్యలనం 

(వదీవ్య విజిత్యు రోగాంశ్చ బలం కరోతి 65H 

ఆ॥ సన్న రాస్నము తిప్పతీగ ఆముదపు వేళు వాయువిడంగ యులు (మానిపసుపు 

వీడాకఅఅక టి వట్టి వేళ్ళు దేవదారు వేప రేల నేలవేము చేదుపొట్ల చిరు బొద్దిఃటుక 

గేహిణి ఎలుక చెవినార దళమూలములం తుంగము _స్టలు కలు కానుగ మునగ (త్రిఫల 

ములు వీ యొక్క క సాూాయమునండు (మంగ కాయల క హాయామును గోమూ త్రమును 

కలిపి అతిమధురము పిప్పళ్ళు (పేంఖణమా చదాప రసొంజనము తెల్టవస వాయువిడ్ం 

గములు కొడి స పాలవిత్తులు చిరుబొద్ది తుంగ ము_స్టలు సెంధవలవణము వీవియొక్ష్క 

క ల్క ములను, ఘృతీమున్కు తేఅమును చేర్చే వ ప్త్రిని చేయింపవలయును. ఈ నిమావావ స్త్రి 

వనఖన కమి వ్యాధులు కుష్టు ము "మేవా వ్యాధులు టుధ్న వ్యాధి ఉదర వ్యాధి ఆజీర్ణము 

క ఫవ్యాధులు ఇవి నశించును, రూమే పథ సేవన చే కృశించిన వారలక్రుకూడ ఈ వ్యాధుల 

యందు ఇచ్చినచోవాతేమును వారింపచేసీ జాఠరది ప్రిని కలిగించి రోగములను నళిం 
పచేనీ బలమును కలించును, 

మూ! పునర్య వె ర జ్ఞవృపాళ  భేదవృన్చీరభూతీక బలావలాశాః | 
ద్వివజ్బమూలాని పలాంళితాని తుర్హాని భా" తానివలానిబాప్రై!బల్యం 

యవాన్కొ-లకులుళ్ణ ధాన్య ఫలాని వై కవసృతోన్నితాని ! వయాజలో 

నాకం యోః శ్చృతం త్న రాన శేవం కృతనన్ర్రపూతమ్! వవాశళ తా 

హశ్యమర చారుకష్టయస్రాః కం సిద్ధార్ధ క విప్పలీనాను 1! 5-౮ మ 

ముద నె నైెశ్చే యు చక్రం సాత్యూన్ల ల గుడ యెన్ట పొ కమ్ | తె ద్రన్య 

ఒకోలస్య చ నర్మ నశ తర్లావ యుక్తం (వనృత్మిత యేణ | ద ద్యాన్ని 

రూ ౮ాం విధినా విధిజ్ఞః స నర్యనంసర్ల కృతామయఘ్నః | 191 
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అ॥ గలిజేరు ఆముదఫు వేళ్ళు అడ్డసరము కొండపిండి తెల్లగలిజేరు ఓమము 
ముత్తవపులగ ము మూదు మహవంశపంచమూలములు (వాస్వపంచమాఅములు వ్నిని 

ఒకొ_క్కు- పలముగను మొరేడును ఎనిమిదిపలములుగను, యవలు సేగు ఉలవలు 

ననియాలు (మంగ కాయలు వీనిని కెండేసీ పలములు~ను (గహించి శెందు (పస్థములి 

నీటితోకూడిన ₹ండ్యుపస్థ్రములి పాలయందు వేసీ పౌలు మిగులునట్టు కాచి ప్త 

ముతో జడియగట్టి యందు వస సదాప దేవదారు చెంగల్యకోస్టు అతిముధురము తెల్లా 

నాలు పిప్పళ్లు క రాసాని వాయ (మంగశాయలు వీని యొక్క కల్కమును, 'బెల్బమును, 

ఇింధవలవణ మును. రెండుపలముల తేనెను, రెండుపలముల తైలమును, రెండు పల 

ముల ఘృతే మునుచేర్చి మిక్కిలి చల్లగగాని మిక్కిలి బెచ్చళగాని లేని దీనిచే సంసర్ట 

జనిత్రము లైన సమ_స్ట వ్యాథులయందును విధిప కారముగ  నిరాహవ సీని చేయింప 

వలయును. 

మూ! స్నిగ్గోన్ల ఏకః వవనే నిరూసో చ్యా స్యాదుశీతౌ హయ 

సాచ పిత్తే | (త్రయః నమూ కాః కటుకోన్ష తీ క్షూః కసే నిరూహో న 

వరం విభియాాః 17/0! 

అ॥ వాతమునందు న్నిద్ధగుణమును ఉస్ష వీర్యమును కల (ద్రవ్యములతో కూడిన 

ఒక నిరూహవ స్టీని చేయింపవలయును, సి త్సమునందు మధురర సమును శీత వీర్యమును 

కల (దవ్యములత డను పాలతోడను కూడిన రెండు నిరూహవస్తులను చేయింపవల 

యును* క ఫమునందు కటుర సమును ఉఊప్ణవీర్యమును. తీక్షగుణమును కల (ద్రవ్యముల 

తోడను గోమూ[త్రముతోడను కూడిన మూడు నిరూవావస్తులను చేయింపవలయును, 

షంతకం పి అధికముగ చేయింపకూడదు, 

మూ! రసేన వాలే (వతిభోజనం న్యార్థీ నేణ వి లే తు కసే 

చఛయూాయైైః | త థా౭నువా స్యేషం చ బిల్బుతెలం స్యాజ్జీననీయం ఫల 

సాధితం చ 1711 

అ॥ నిరావావ స్ట్రిని చేయించినపిదప వాత్రమనందు మొంసర సముతోడను, పి క్త 

మునందు పాలతోడను, కఫమునందు యూషములతోడను ఆహారము నీయవలయును. 

నిరూహవ స్త్రీని వేయిం-+వినపిదప అనువాసనవ స్ర్తీని చేయింపవలసీ యున్న యెడల వాత 

మునందు బిల్వతెలమును, పి త్రేమునందు జీవనీయ్మలెలమును, క్రఫమునందు మదనఫల 

'శెలమును అను వాసనవ స్త్రి నిమి త్స మపయోగింపవలయూును, (ఈ “తెలములు రాబోవు 

అధ్యాయమునందు చెష్పబడగలఅవు,) 

అధ్యాయ సంగ హాము, 

మూ! ఇతీదము క్షం నిఖలం యథావద్య స్తీ (వడానస్య విధాన 

మృగ్యమ్! యోజథీత్య విద్యా నిహ వ_స్త్రికర్మ కరోతి లోశే లభ తే 

ససిద్ధిమ్ 4 72|| 
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ఇత్యగ్నీ వేశకృ తే త్త) చరకవతినంస్కృృ లే సిద్ధిస్థానే పక్ష 

కర్షియసిద్ధిర్నామ తృతీ యోఒభ్యాయః || 

అ॥ ఈ అధ్యాయమానందు వస్త ప్రయోగ ముయొక్క_ ేఘమెన విధానము 

కగురీతిని సంవూర్ల్ణముగ "చెప్పబడినది, దీనిని బాగుగ తెలిసికొని వస్తికర్శను చేయించి 

నచో ఉత్తమమెన శార్యసిద్దిని పొందును. 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోపనానుక కృష్ణమూ రికా స్త్రీ పణీతంటైన చరక దీపిక 

య చెడి చరక సంహితా వ్యాఖ్యానమునందు పంచకలీ యవిద్ధి య నెడం 

తృతీయా భ్యా యము సమౌ ప్టము. 

0 

చతు ర్ధాధ్యా య ముర 
కం క 

మూ! అథాత।ః స్నేహావ్యావదికీం సిద్ధిం హ్యాఖ్యాస్యామః 111 
౪ పిమ్మట స్నేహవ్యాపదికీసిద్ధిని చెప్ప బోను చున్నాము, 

మూ! ఇతి హూ స్మాహ భగవానా లేయః 12|| 
ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆకేయడు ఇెప్పిను, 

మూ! శ్నేహవ స్తీన్ (వవత్యామీ వాతవిత్త కఫావహాన్ | 

మి థ్యా (వణిహాతానాం చ న్యోవదః సచికిత్సీతాః 132i 

అ|॥ వాతము పిత్తేము కఫము వీనిని నశింప చేయు అనువాసనవస్తులను, సరిగ 

(పయోగింపబిడని ఆవస్తులనలన కలుగు ఆపత్తులను; ఆ అపత్తులయొక్క_ చికిత్సలను 

చెప్పుచు న్నాము. 

శల (తే లము, 

మూ! దశమూలం బలాం రాస్నామశ షగగ్టోం పునర్న వామ్ ! 

గుడూచ్యేరళ్లి భూతీక భార్షీవృవక రోహిపాన్ ॥ శతావరీం నహాచరం 

కాకనాసాం వలాంశికాన్! యవమాషాతసీకోల కులు క్రాన్చన్ఫత న్ని 
తాన్ 1 చతుద్దోోణేజఒమ్భునః వక్తా ద్రోణ శేపేణ తేన చ| తైలా 
ఢకం నమశీరం జీవనీమొః వలోన్మితెః ॥ అనువానన మేకద్ధి నర్భవాతే 
వికారనుత్ 161 

అ॥ దళమూలఅములం ము త్రేవప్రలగము ిన్నేరు గలిజేరు తిప్పతీగ ఆముదపు 
కేళ్ళు శావుంచివూరి గంటు భారంగి అడ్డసరము నొడుగుగడ్డి పిల్లిపీ దర గోరింట శాకి 

దొండ వీనిని ఒకొ_క్కు_ పలముగన్కు యవలు మినుములు అవి"సవిత్తులు శేగుపండ్లు' 
ఊఅవబు వీనిని రెండేనీ పలములుగను (గ్రహించి నాలంగు (ద్రోణము ల నిటి నుందు జక 
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దోణయు మిగులునటుల కాచి యందు ఒక ఆఢకము తైలమును, ఒక ఆఢకము పాలను, 
ఒకొ_క్కు- వలము పరిమితిగల జీవనీయగణ (ద్రవ్యములయొక్క_ కఠ్కా మును చేర్చ 
శెలమును _ తయారు చేయవలయును, ఈ -తెలముతో అనువాసనవ సీని చేయించి 
యెడల సము వాత వ్యాధులు నశించును, న్ 

మూ! ఆనూపానాం వసా తద్వజ్జీవన యోవసాధితా। వభ తాహ+ 
యనబీల్యామ్లుః సిద్ధం జోల సనమోార సో ॥ చైస్ట వేనాగ్ని వ్టేన త్త; 

చాొనిల నుద్ధ్భృతమ్ | 3|| 

అ॥ అఆనూప చేశమునందలి జంతువులయొక్కు_ వసను జీవనీయగణదవ్య ములతో 
తయారు చేని దానినిగాని సదాప యవలు మొశేడు కాంజికము మొదలగు అమ ద్రవ్య 
మలు వీనితోతయారు చేయబడిన _లేలమునుగాని అగ్నివలె ఎరగనున్న మసెంధవ లవ్వు 
మతో కాచబడిన ఘృత మునుగాని అనువాసనవ స్టీ నిమి త్త ముపయోగించినచో 
వాత్రవ్యాధు లు నశించును, 

జీవనీయ _తెలము, 
మూ॥ జీవ స్తేం మదనం 'మేదాం (శావణేం వుధుకం బలామ్ | 

రహ  గకౌక్ర > గ్ బో కతాహ్యర్ద భ న్ కృృస్ణైం కాక నాసాం శ తావరీమ్ ॥ న్వగుప్తాం శీరకా 

రోల కర్క-టాఖ్యాం శటీం వవామ్ | స్వా లే లం ఘృతం శీ 
“వావ్ ra యి సాధయే త్త చ్చ తుక్షుణే ॥ బృంహణం వాతేపి_త్రఘ్నం బలశు కాగ్ని 

నర్ధనమ్! మూత లేత రజోదోషాన్ హాశే_త్తదనువాసనాత్ 1111 
అ॥ పాలకూర (ముంగశాయలు మేద బోడతరము అతిమధుఠ ము ము ర్రేవపుల 

గము సదాప బుషుభకము పిప్పళ్ళు శాకిదెండ పిల్లిపీచర దూలనొండి శ్నీరశాకోలి 
క ర్కా టళ్ళంగి క చూూరాలు వీనియొక్క_ కల్కామును (గహింపవల యును, (తే అము 

ఘృతము వీనిని నాలంగు రెట్ట పొలయందు ఆ కల్క_ముతో తయారు చేయవలయును. 
దీనితో చేయబడిన అశువాసనవ స్టీవలన శరీర ప్రుప్టియు బలమును శక్రమును జాఠరా 
గ్నియు వృద్దినొందును, వాతము పీ త్రేము మ్యూకిదోషములు శు_క్రదేషములు ఆ ర్హవ 

యు జతి ఆల్ దోషములు ఇవి నశించును. 

é వో EY స్ట వ చెసే మూ! లాభ తశ్చన్ష న్నాద్యెశ్చ న. టర చతుక్షుణమ్ 1 తల 
మై 

పాదం ఘృతం సిద్ధం పిత్తఘ్నమనువాననమ్ | 121 
ఆ|| జ్వర చికిత్స యందు చంద నాద్నితేలమునక్షు చెప్పబడిన (ద్రవ్యములను అభఖించు 

నట్లుగ (గ్రహించి క్రల్య ముగ చేయవలయును, ఘృతమునప నాలుగు రెట్ట పాలను, 

నాల్లవవంతు _తెలమును, ఆక్షల్కు_మును కలిపీ త్రయారుచేని యాఘృతముతో అనువా 
సనవ స్టీని చేయించినచో పిత్తము నశించును, 

మూ॥! నె నవం మదనం కుషం శతాహ్య్వాం నిచులం బలామ్ | 
దగ్గు © 
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(హీ బేరం మభుకం భార్తీం దేవదారు నకట్బలమ్! నాగరం పువ్మరం 

మేదాం చవికాం చి తకం టీమ్ | విడజ్ఞాతివి సె. శ్యామా హారేణుం 

సిలిసీం స్థిరామ్! బిల్యాజమో చే కృన్లూం చ దస్సిం రాస్నాం చ చెన్న 

రత్ | సాధ్య మే రణ్ణజం తేలం షతేలం వా కఫరోగనుత్ ॥ (బధ్నో 

డావర్ప గుల్మార్భః ప్తి హమేహోఢ్య మారుతాన్ ! ఆనాహామశ రం 

చైవ హన్యా త్తదనువాననాల్ 1161 

అ॥ “సెంధవలవణము (మంగ కాయలు చెంగల్వకోష్టు సదాప ( పబ్బలి ముత్తేవ 

ఫులగము కరు వేరు అతిముధురము గంటు భౌరంగి చేవ గారు "పెస్ట్రమ్ముడు శుంథి మెట్ట 

తామర మేద చవ్యము చి_తమాలము కచ్చూరాలు వాయు విడంగమాలు అతివస 

నల్ల తెగడ రేకలు నీలి ముయ్యాకుసాన్న మారేడు అజా మోదము పిప్పళ్ళు దంతి 

సన్న రాస్నము వీనియొక్క కల్కు_ముతో ఆముదమును గాని -తెలమునుగాని తయారు 

చేసీ ఆను వాసనవ స్టీని చేయించినయెడల కఫ వ్యాధులు (బధ్నము ఉ దావ ర్హము 

గుల్మము ఆశక౯ాస్స్ఫూ ప్లీవావ్యాధి (ప మేహములు వాత్రర కము ఆనాహము అళ్ళరి ఇవి 

నశించును. 

వముదనఫల తేలము. 

వూ! మదనైై ర్యా౭-న్లునంయుక్తైర్చిల్వా బ్యెన కోన వా | లే 

లం క ఫహ్నరె ర్యాపి క ఫభ్నుం కల్పయుద్భివక్ 117 

అ॥ (మంగళాయలయొక్క_ కల్కు_ము గోడను శాంజికము 'ముదఠలస ఆమ్ల 
(దవ్యములతోడను తెలమును తయారుచేయవలయును. లేక దశ యాలముల యొక్క 
కషాయము కల్క_ము వీనితో గాని కఫనాళక ములగు [దవ్యములయొక్క_  క్రషాయము 

కల్క_ము వీనితో-గాని తయారు చేయవలయును. ఈ “తెలనులతో అను వాసనవస్తులను 
జేయించినయెడల క ఫజ్యాధులు నశించును. 

మూ! విడ జైరణ్ణరజనీవటోల (తిఫలామృ తాః! జాత్మిపవాల నిర్లు 

జ్లేదశ మూలాఖువర్షి కాః ! నిమృపాఠా నహచరశవమ్నాక కరవీరకమ్ | 
గ యో ం అల వపాంక్యా భేన వివ చే లైల మేభిశ్చ కల్క్లెః | ఫలటల్వ తివత్క్యస్లా 

రాస్నాభూనిమ్బదారుఖిః! స _ప్రవర్షవ చోలీర దార్వీ కుస్గకలిబ్దకై ౪! లతా 
రను అభ ం య్ ఆధ యప్టీ శ ఆాహ్యాగ్ని శటీచోర క పెప్కు- 5 | తత్కు_స్టాని (కిమోన్ మేహో 

నర్మాంసి గహాణీగదమ్॥ క్ల్రీబత(ం విషమాగ్నిత్యం మలం దోవుత్రయం 
తథా! (వయు_క్షం (వణుదత్యాశు వానాభ్యజ్షనువాననైః 1221 

అ॥ వాయువిడంగములు ఆముదపువేళ్ళు పసుపు చేదుపొట్ల (తిఫలములు తిప్ప 

తీగ జాజిచిసళ్ళు వావిలి దశమాలములు ఎలుక చెవికూర వేప చిరుబొద్ది గోరింట 
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శీల గన్నేరు వీనియొక్కు_ కహెయమునందు “తెలమును కలిపి యందు (మంగ కాయ 
లుమాశేడు తెగడ పిప్పళ్లు సన్నరాస్నము "నేలవేము. బేవదాకు ఏడాకుల ఆః జి 
వస వటి ట్ర్ వేళ్ళు (మొనుపసుపు చెంగల్వకోష్టు కొడి సె పాలవిత్తులు మంజిష్ట్రి ఆతిమభు 

ము సదాప చిత మాలము క చూరకాలు ంధక చోరము మెట్ల ట్రతౌమర “ఏనియొక్కు 

కల్కు_మును చేర్చి తయారు చేయవలయును. ఆకెలముతో పౌనమును అభ్యంగ నము ను 
అకువాసనవ స్స్ని చేయింఛివయెడల వస్ట్రములు (కమి వ్యాధులు (ప మేవాములు 
అర్భస్సు[గవా  జీవ్యాధి నఫుంసకత్వము అగ్ని వై పమ్యము నులము మూడుదోష ములు 
వీనిని సశిరప వేయును, 

అనువాననవ స్పిగుణము, 

మూ వ్యాధి వ్యాయామక రాధీ గాబలనిరాజసామ్ | తీణ 

శుకన్య ఇ కూత్రీవ స్నేహవ _స్తీర్బల[పదః 8 పాదజడో సృ రువృష్టూంనక టీనాం 

స్ట్ తాం వరామ్ ! జన యేద| వజానాం చ (పజాం (త్ర్రీణాం త్రఇా 

నృణామ్ 124 

అ! వ్యాధులు వ్యాయామము పనులను చేయుట మౌర్షముననడచుట వీనివలన 

న్నీణించిన వారలకను బలముబేని వారలకు ఓజస్సు శేన వారలకు శుకమా క్షీణించిన 

వారలకు అఆనువాస సవ ప్తి అధిక మెనబలమును కలిగించును. మరియు పాదములు 
పిక్కలు తొడలు నడుము భుజములు కటిిపదేశము వీనికి దృఢత్వమును కలిగిం 

చును, సంతానము చేని స్త్రీల పురుషులకును సంతానము కలిగించును, 

నరిగ| వ యోగింవబడని అనువాసనవ _స్తియొక్క_ ఆవత్తులు, 

మూ! వాతవిత్త క ఫాత్యన్న పురీమై రావృతన్య చ! అభుశే చ 

(వణతన్య స్నెహవ్తే ఇ వమడావదః 4251 

అ॥ వాతేము పి త్రము కోసము అధికభోజనము ఫురీషము వీనిచే స్నే వావి 

ఆవరింపబడుట ఆహారమునీయకుండగ చే (పయోగించుట చే ఊర్థ్వముఖమానకు వెడలుట 

ఈ ఆరు ఆపత్తులును కలుగును, 

అనువానవ సీన్యాపత్తాలకు కారణములు, 

మూ! శీతో=_ల్నో వా౭ధికేవా తే తై పిత్తత్యునః క. 

అతిభు - "స్ట గురుర్వర్చః సంచ యేఒల్పబల స్త స్తథా! దత్త స్తెరావృతః సే 

హో న యాత్యభభ వాదధః 81 అభు కేనావృతత్వాచ్చ యాత్య్యూగ్ష కంర 

న్య లకుణమ్ 1271 

ఆ॥ వాత మధిక ముగనున్న ప్పుడు శీత వీర్య యునుక లిగినట్టి కాని అల్బ మైెనట్టి కాన 

స్నే వామును పీ త్తమధికముగ నున్నప్పుడు మిక్కి. లిఊన్లవీర్యముకల స్నే వామును, కఫ 

మధిక్రముగనున్నప్పుడు మృదుగుణముకఠఅ స్నేవామాన్స్కు అధికముగ ఆవోరనూను 
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భుజించినప్పుడు గురుగుణాముక్రల స్నేహామును, నులమధిక ముగ నున్న షూడు అల్సిబలి 

ముకల స్నేహమును (పయోగించినచో వానిచే ఆవరింపబడినదై బయటికి రాజాలన్వ, 

ఆహారమును భ్రుజింపనప్పుడు (పయోగించినచోతఅడ్డు లేనిదగుటవఅన ఉర్థ న్రముఖము 
నకు పోవును, వానియొక్కా లక్షణములను చెప్పెదను, 

న్నే హమువాతముచే ఆవరింవబడినప్పుడుకలుగుల క్ష ఇములు__చికిత్స, 
మూ॥ _స్సమ్మారునదనాభ్మానజ్యర శూలాబ్ఞమర్లనె. *| పార్ట 

రుగ్వేష్ట్టనె రిద్యా క్నె హం వా తొన్ఫతం భిషక్ ॥ స్నీ ద్వాభ్లులవణోన్నె 

స్తం రాస్నా పిత దుతిల్వకై ౫ ' సౌవీరకసు రాకోలకులుర్ణయవసాధి తై 1| 

నిరా హౌర్ని ర్మ రేత్సమ్యక్ సమ్మూె )ః పాషామూాలిశకై | కాభ్యామే 

న చతెలాభ్యాం నాయం భుక్తే౭.మువానయేత్. 18-॥ 
అ॥| అనువాసనవ స్తీ చే_పయోగింపబడిన స్నేహమువాత్రముచే ఆవరింపబడివప్పుడు 

శరీరము విగియుట తొొడలుకృ్ళశించుట కడు పుబ్బరము జ్వరము శూల ఒడలునొష్పులు 

పార్వ ములయందుబాథ మెలి వేసిపట్టు బాధ ఈలతు ఇములు కలుగును. అట్టి ఆపత్తు 

కలిగినప్పుడు పన్నరాస్నము సరళ దేవదారు. లొద్దుగ వీనియొక_ కల్క_ముతోడను 
సౌవీరక మద్యము సు రామద్యము రేసపండ్లర సము ఉఊలవలక-పాయము యవలక ఫా 

యము వీనితోడను త్రయారు చేయబడినట్టి యు న్నిద్ధముగను అమ్షులవణర సముతో 

కాడినవిగను ఉన్లముగను నుండినట్రియు నిహావావస్తులను, పంచమూలములు నోమూ 

(తము వీనితో తయారు చేయబడిన నిరూపూవస్తులను చేయించి స్నేవామును వొగగ 
బయలు వడలింపవలయును. మరియు సాయంకాలమునందు భుజించినపిమ్మట సన్న 

రాస్న(ము మొదలగు! దవ్యమఃతోోలనిద్ధము చేయబడిన _తెలము చేతను పంచమూలములతో 

సిద్ధమః చేయబడిన _తేలముచేతను అనువాసనవ స్తీని చేయింపవల యును, 

పిత్తము చేఆవరింవ బడినవ్వుడుక లుగులత ణములు __ చికిత్సి, 

మూ! దాహరాగతృషా మోహతవక జ్వర దూప తైః | విద్యా 

త్చిత్రావృతం స్వాదుతిశ్తై _సృం వ_స్తీభిర్ల రేత్ 13:॥ 

అ॥ స్నేహము పి త్రముచే ఆవరింపబడినప్పుడు తాపము ఎరుపువర్ష్శము దప్పిక 
మోహము -బీక ట్లుక్రమ్ముట జ్వరము ఈఅత్నణములుకలుగును. ఆప్పుడు, మధుర(దవ్య 
ములతోడను తిక దవ్యయులతోడను నీద్దముచేయబడిన నిరూహవస్తుల చే స్నేహమును 
బయలువెడలి_ప చేయవలయును, స 

క ఫముచేఆవరింవ బడిన ప్పుడుక లుగులక్షణములు __ చికిత్స, 
వమూ॥ తస్దా?శీతజ్యరాలన్య వశే కారుచిగార వె 8] సంమూర్భా 

యి ౧... | 
గ్లానిభిక్విద్యా న్హేష ణా న్నా హమావృతమ్ | క పాయక టులీటో స్టైఃసు 
C౧ రం du 

రామ్మూ[తోవసాధ్ధితెః। ఫల్మతెలయ్ముతెః సామ్లైర్య స్తిభి స్తంవినిర్హలేత్ | 
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ఆ॥ స్నేవాము కఫముచే ఆకరింపబడినప్పూడు బడలిక ఫేత్రజ్యరము మందుడుగ 
నుండుట నోటనీరూరుట అరుచి శరీరము బరున్సుగ నుండుట మూక కృనొందుట వాడుట 
ఈలక్షణములు కలుగును, అప్పుడు క్రషాయరసము కటురఢము తీక్షుపణ యు వః 
క్ బీర్య ము కల పదార్థములతోడను సురామద్యము | గ మూత్రము విని తోడను ముద 

“'తేలముతోడను శాంజిక ము మొదలగు అము _దవములతోడను కూడిన నికావావస్తులను 
వేయించి స్నేవామును బయలు వెదలింపవలయును, 

అధి కాహోర ము చేఅవరింవబడీనవ్యడుకలుగులశ్ ణములు- చికిత్స, 

నా ఛర్చిమారా ఎరు చిగ్దానిజ్యర కూలాజ్ఞ ము నై న 81! ఆమలి 

నదాషో స్థం విద్యాదత్యిశ నావృతమ్ 1 కటూనాం లవానాం చ 

qf LIM నం. కాణీ ౧2 శెక్నూర్థెశ్చ పాచదనమ్ 1 విేేః మృ నుర | తామవిహి తా చ 

[కియా పీతా 1185! 

ఆ! స్నే వాము భుజింపబడిన అధికాహారము చే ఆవరింపబడినపుడు వాంతి 

చూర్భనొందుట ఆతుచి వాడుట జ్వరము శూల ఒడలునొ పప్పులు ఆమమువలనక లుగు 

లక్ష ఇాములు తౌపము ఈలత్న్ణములు కలుసను, అప్పుడు కటురసమును అవణరస 

యును కల (దవ్యమాల యొక్క క పహపయములను చూర్షములను ఇచ్చి పాచనమును 

కలిగింపవలయును మృనువిరేచనమును జేయింపవలయును, మరియు ఆశుడోషమునకు 
చెప్పబడిన చికిత్స చేయింపవఅ యును, 

మలము చేఆవరింవ బడిన వ్వుడుకలు గులక ఇములు-_చికిత్స, 

మూ! విణ్యూ తానిలనజ్ల-ర్తిగురుక్వాధ్మాన హృద్దహాః 1 న్నే 
హాం విడావృతం జ్ఞాక్యాశ్నే వాస్వేదై నవ ర్తిభిః || జ్యూమాబిల్యాదిసి 

శ్చ నిర్నూహ్తైః సానువాననై ః | నిర్హ లేద్విధినా నమ్యగుదావ_ర్తహ 

చేణ చ 4871 

ఆ॥ స్నేవాము మలముచే ఆవరింసబడినప్పుడు మలమాను మాత్రమును ఆపాన 
హళిమును బంధించుట బాధ ళరీరముబరువుగ నుండుట కడు పుబ్బరము హృదయము 

బిగ పట్టినట్లుండుట ఈలక్న్షణములు కలుగును, ఆప్పుడు, స్నేవా స్వేదములనువ ర్తి (ప 

యోగ ములను నల్ల తేగడ దశయూలములు వీనితో తయారు కాబడీన నియావావస్తులను 

ఆనువాసనవసస్తులను ఉ'ావ ర్రమునకు చెప్పబడిన చికిక్సిను చేయించి స్నేవామును 
చి ఆజ 

ఖయలువెడలింపవఅయు ను, 

ఉార్థ్వ్యభఫాగ మునుపొందిన వ్వూడుక లుగు లత.ణ ములు._-చికిత్చ. 

చనా! అభుకే శూన్య పాయా వా వేగా త్న హోఇతివీడితః | 
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ఛావత్యూర్థ్యం తతః కాదూ భ్యః భభ్య ఏత్యపి! మూత శ్యామా 

వృక్సిద్ద్ " యవకోలకులగ్ధ వాన్ తల్పిద్ధలత్తేల ఇష్టోజ్ముత నిరూహాః 

సానువాననః॥ క్ధాదాగ చృతిః నమ్మక జ్ఞా గహావిశేచనై | ఛద్దిఘ్నే 
AE |కియాభిశ్చ తన్య కార్య. నిన ర్హనమ్ ॥40॥ 

అ॥ ఆహారమును భుజించివ పుడుగాని గుద [ప దేళము కూంన్య ముగ నున్న పుడు 
గాని స్నేవామును (పయోగించినచో చేగమువలన పీడింపబడినదై ఊర్ణ ప్టిమౌర్షమును 
జొంది కంఠమునుండియూ ముక్కు. మొదల ఊర్ణ రం! భములనుండియు బయ 

టికివచ్చును. అప్పుడు, గోమూత్రము నల్ల తెగడ  తెగడ యవలు "రేస పండ్లు 
ఉలవలు వీనితో సిద్ధము చేయబడిన నీరూహవ ్ట్రీని ఈ[దవ్యములతో తయారు 
వేయబడిన -తేలము చే ఆను వాసనవ చీని శేయింపవలయును. స్నే వామ కంశము 
నుండి వెడలుచున్న ప్పుడు శీకేజలము వెందఅగువానిని చల్లీ _స్పంబింప చేయుట 
కంఠ మునుబిళ పట్టుట విరేచనమును చేయించుట ఛర్జినాళక ములగు చికిత్సలు వీనిని 
చేయింపవలయును. 

అం ష్ ం అడ రి టో 6 *ో మూ! యన్యని వ్మదవం కుర్యా ల్న్నెహవ స్తిర నిన్సృతః సర్యోఒ 

లో వా౬౭౬వ్యతో రామ్యాదుపేత్యుః స విజానతా 14, 
అ॥ (పయోగింపబడిన స్నేహవ స్రీ శరీరయునందలి రౌక్ష్యమువలన సంవూర్ణముగ 

గాని కొంతే ఫెగము గాని బయలు వెడలకున్నను అపత్తులను కలగింపనియెడల చికి 

త్సెంపక ఊఉ పేక్షింపవలయుూను. 

న్నే హాము వెడలినవీదవ ఆచరింవవలసిన విధానము, 

మూ! ముక్తన్నేహుం |దవోన్లం చ లఘువథ్యోవ సేవనమ్ | 
భు క్త్పవాన్ మాతయా భోజ్యమనువాన్య న్ర్యహాన్ర్య్వహాత్ | ధాన్య 

నాగర సిద్ధం హి తో యం ద ద్యాద్యిచతు.ణ:ః || నుప తాయ నిశా; 

కల్య మువ్షం వా కేవలం జలక్ |! 4! 

ఆ॥ |పయోగింపబడిన స్నేవాము బయలం వెడోీలినసిదప, (దవముగను ఉ్స్ట్య ద్య 

ములతో కడినదిగను లఘంగుణముగలదిగను పాతకరముగను వ్యంజెనములతో 
కూడినదిగను నున్న ఆహారమును తీగుపరిమితిగ నీయవలయును, పిమ్మట మూ జేసి 
రోజాలకు ఆనువాసనవ స్త్రీని చేయింపవలయును. రాత్రియందు ఏమియు నియ్యక ఉద 
యమునందు, ధనియాలు కుంఠి వీనితో శాచబడత్రివ ఉదకమును గాని కేవలము ఊస్లోద 
శమును-గాన్రి ఇయ్యవలయును, 

ఆప్రోదక మునలనకలుగు గుణములు, 

మూకీ స్నే హోజీర్లం జరయళతి ఎప్పాణం లేద్భిన కిచ ! మారు 

త స్యానులోమ్యం చ కుర్యాదుస్టోదకల నృణాక్ | వమనే వో విశేకే 



గ్ర) భాగము 9 

చ నిరూహే సానువాననే | తస్ఫాదుజోదకం వేవ్వం వాత శ్లేష్మ పశొ 
త్రదుల్లు ఫీ a 

నయ్ |: 
అవే 

అ॥ స్ట్రోవక ము స్నేహా పయోగమువలసకలిగిన అజీక్షమును నశింపచేయును, 

39 
శ్రవ్యమను శే శేడించును. వ తేమునకు ఆను నులోమ్యమును క లిగింయను. కావున వమన 

గాని విలేవ చసకర్మను గాని నిరావావ స్ట్రిని గాని అను వాసనవ సీని గాని చేయిం-చచిన 

భాత్రమును శ్రీప్మమును నశించుట క "ఉప్లోదక మును (తాగవలయుకు, 

నూక! హూతనిత్యస్తు “పప్పా ప్యాన్నిర్భ్ర లం వ్యాయామపడీతః { 

వబ్జణ(ర “ణ్యు దావ రవాళాన్తాశ్చ దిశే దినే ! వీపూ వాము జరాం 

శ్నహా యాత్యమ్చు సిక ఆాసింవ 1 ఆణి" “ఒన్యేపాం (త్య్హే 'త్బాయః 

స్నేహం వచతి పావకః 1॥ 1౧|| 

ఆ! రూతు పదార్థము ౨ చెల్ల ప్పుడు శీపించువాడుు, జగ్నిదీ ప్రీ పికలవాద్కు అధ 

మగు వ్యాయామమును సేయు చాడ గజ్జలు పిుదులం వీనియందలి వారము బేత- 3 

ఉఊదావ ర్హమునొందిన వాతము చేతను పీ ఢెంసబడుచున్న వారు పీగల క (ప్రయోగెంప 

బడిన స్నేహము ఇసుక యందు పోయబడిన శజాదకమువలి ఆపనమునందే యింకిపోవును. 

ఇతరులకు [పయోగింప పడిన స్నేవామును జాఠ రాగ్ని సామాన్య ముగ మూడురోజుఅక 

పచింప చేయిుంను, 

మూ! న ఆత్యామం (పసణయే క్న్నేహం న ప్యాభిప్యన్ద యెసు 

దమ్ | సావశేవం చ క కుర్వీతే వాయుః శేసే హీ కిష్టతి! న చైవ గుద 

శి క కా భం దద్యా లే హమనన_న్తరమ్ | సజ్జతే 

'వాతిమన్నీం స్వ దూషయేత్ షర్మ 01 

| పక్షము చేయబడ ని చ్నీ వాముతో అను వాసనవ స్థ సీం చేయింపకూడము. 

అట్లు చేయిం చిసయెడల గుద(ప దేశమునందు క్టేదమును కలిగిం చును. స్నే వామును 

ని శేషము? నీయక కొంత మిసల్పవలయును. "మిగలిన చానియందు వాతము ఉండును, 

స్నేహమును అనువాసనవ స్తిమూపముగను పానరూపముగ ను ఒకేసారి |పయోగింప 

కూడు. అట్లు చేసినయెడల "రెండువిధకులగు స్నేవాములును కతియుటవలన చాత్ర 

చును జాథరాన్ని రకు దూషింపజడును? 

మూ! న్నేహడ్తిం నిరూహం వా నైక మేవాకిశీలయేత్ | 

ఉను శాగ్నివధా స్నవాన్నికావోర్సన నాద్భయన్ 1 త న్మాన్నిరూఢః 

న్నహ్వః స్యాన్నిరూహో స శ్నానువాసితేః | స్నేహకోధ నయున్తై ఫ్ట్వం 

వ (స్టికర్భ తిదోవనుత్' dn 

అ ఆనువా'సనవ స్త్రీని గాని నిరూజూవ స్త్రీని గాని ఒక గానివే ఆధకముగ సేవింప 

శాడవము. అనువాసనవ సని అధిక ముగ సేవించినచో జతే, శమును అగ్ని మాంద్య 



495 చరక నంహిొాతే, 

మును కలుగును, నిరూవావ స్పిని అధికముగ సేవించినచో వాత్ర వ్యాధులు కలుగును, 

అందువలన నిరూహవ స్ప్ని వేయించుకొనుచున్న వానికి ఆను వాసనవ సీని అను వాసన 

వ స్పిని చేయించుకొ నుచున్న వానికి నిరూవావ స్త్ చేయించుచుండవరీయాను, ఇట్లు 
అనువాసనవ న్తీని నిరూవావ సీని యు క్రి” “హీయిం నినచో మూడుదోషము లస 
నళిందును. 

మా తొనస్తై చె సయోగము, 

మూ! కర్భున్యాయామభా రాధ్యపాన స్ర్రీకర్ణి ₹ తపు చ! ! దుర్చ లే 

వాత ధ్ చ మాొవస్తిః నదా మతః॥ హస్వాయాః చీ హా 

మాాకోయా మాతా)వ_స్తిః నమో భవేత్ |! య కెష్టాహోర వేస్టన్య 
లం నిరత్యయః || బల్య ౨ సుఖోవ వచర్యం చ సుఖం నృష్టపురీష 

క్ స్నేహమా తా్రావిధానం ర్ం బృంహాణం వాతరోగనుక్ 154} 

అ! (శోమనుక లిగించు పనులు, వ్యాయామము, బరువును మోయుట, మౌర్షమున 

నడచుటు, మద్య పానము, స్స్ సంగమము వీనిని అధికముగ సేవించుట వే కృశించిసీవాక 

అకును, దుర్చలులవను, వాత్రము చే కీ అడింపబడుచుస్న వార లకును ఎల లప్పుడోను మాతా 

వ చ్తీని చేయింపవల యును, స్నే వామును తక్క_వపరిమితెగ నుపయోగించుట మాత్రా 

వస్తే యనబడును. ఇష్టమ్ములైన ఆఅహారవిషజోరములను సేవించు ఈమౌ(తావి స్స్ని ఎల్ల 

పడును ఉపయోగింటినను + ఉప: (ద్రవములు కలుగ నేరవు. ఈమో(తావ స్తీ సుఖముగ 

పచరింపతగినదిగ నుండును, బలము సుఖము సుఖవిచేచనము శరీర పుష్ట. వీనిని కల్లి 

గెంచును. చాతరోగముఅను నశింప చేయును, 

అధ్యాయనం గ హాము, 

మూ! వాతాదీనాం శమాయోన్తాః వ)వరాః న్నేహవ _స్తయః। 
"కేపూం చాజ్జ పయ. కునోం వ్యావదః నచికిత్సి తాః || (పాగ్యోజ్యం 

న్నేహన్న స్త్రేర్ణద్థు వం యెజర్హా న్ర్యహో చ్చ యే! స్నేహాన_స్పివిధిశ్చోకో 
మాతా)వస్తి సివిధి సభా 1561 

అ “మ అధ ఇత్యగ్ని వేశ ర్చ ల త న చరక పతినంన్కృ తే సి ద్ధిస్థౌనే స్నెహ 

వ్యావదికీసిద్ధిర్నా మ చతుర్గో ౬ఒధ్య్యాయః | 

ఆ॥ ఇందు. వాతము పజడలగనని శమించుటవ(శేష్టములై న అను వాసనవస్తులును, 
అట్రిఅను వాస ఫసవ స్తుల ను సరిగ్యయయోగింపకన్న చో కలుగు వ్యాపత్తులును, ' అట్టివ్యాపత్తు 

అక్ష జేయతి గిన న చికేత్సిలంను, స్నేవావ నీకపూర్యమునందు భుజింపవలనీ యుండుపుక కార 

మును, (పతిదినమున అనువాసనవ స్పిని చేయింపతేగినవారును మూడేసి దినములకు 
చేయం పత గిన వారును, ఆనువాధనవ స్టీవిధావమును; మా_తావస్టివిధానమును చెప్పు 

బడినవి. 
ఇవ్విధరబున, శీపొదోపచామక కృష్ణమూ ర్తి శా వీ (పణీతం లైన చరక దీపిక 
య చెడి చరక సంహీ తా వ్యాఖ్య్యానమునందు స్తేహవ్యాపదకీవిస్ధ యనెడు 

వతుస్థా ధ్యాయము సమౌ ప్రమా, ఖు 

ము 



పం చమూ ధ్యా యు వం 
కం న 

రాలి ది “a” ఇరోం స 

ఆః పీమ్మట నేకేవ స్రీవ్యాపదికీసిద్ధిని ఇెప్పబోవుచున్నామా, 

మూ! ఇతి హా స్మాహ భగవాన్నా కేయః 12 
అ! అని భగవంతుడగు ఆకేయడు శాప్పును 

[| "సే వ్ 1 MY పం ఇ కుజ చ, క్ల 

గా ఢా ళో ఇ” క్రి తో రి le | 
స్యాజ్ఞ వ్య తస్య వ్యావద నచికిత్పి తా Id! 

అ॥ వ స్తేకర్భల నందు (గహింపకూడని "న్మేతములను వస్వలనువెప్పుచున్నా ము. 
అలక హీ జూ 

మరియయు నేతరిమును సరిగ_పయోగింపని యెడల కలుగు వ్యాపత్తులను అట్టి వ్యాపక్తులకు 

చేయతేగిన చికిత్సలును చెప్పుచున్నాము+ 

వర్ణ నియ నేత /లత్షణములు - వానివలనకలును వోవములు, 

మూ హన్యం దిరం తిను సూలం జీరం శిథిలబననమ్ | 
యు థి చక్ థి 

దో క్ర తాః ంత (| అపా) వ వా ఖ్వచ్చి/కం తథా నే /మప్టై నేతాణి వర్ణ ఇ | (ప) JS 

తెగతిమ్ భకర ఇతయణననవాః 1 గుదవీడా గతిర్టిహ్ష "తపూుం దోషా 

యథాక మమ్ 15H 

అ! పొట్టిగ నుండుట పొాడుగుగ నుండుట సన్నముగనుండుట లావుగ నుండు ఓ 

పాంతదిగ నుండుట కట్టువిడిపోయినదిగ నుండుట పార్చ్వమాలయందు ఎత్తుగ నుండుట 

వంకరగనుండుట ఈయెనిమిదిలకేణమలలాే ఏలక్న్షణ మెనను కల “న్మేత్రమును ఉప 

యోగింపకూడదు. ఆలతేణములవలన యథాకమముగ స్వల్పముగ (పవేశించుట అధిక 

ముగ (మ వేశించుట మేభకలుగుట ఒరపిడికలుసుట సృవించుట చాధకలుగుట వంక 

ర ప్రవేశించుట ఈయెనిమిదినోషములు కలుగును, 

నర్హనీయవ_స్తిలతుణములు - వానివలనకలుగు దోవములు, 

మూ! మాంనలచిి ద విషమస్థూలజాలక వాతేలాః | ఇన్నః 
వీ ల అలో oo ఇ Wd ny rt 

క్లీన్నశ్చ తానప్టై వన్నెన్ కర్మసు వర్ష యెత్ | గత్నివై మమ్యవినత్వ(నా 

అ ద నాం వ 3 మమా? 
వడాన్తా)హ్యా న్మినవాః ఫనిలచ్యుత ధ ర్యత్వ్యం వ స్వేః స్యాద్వ స్పిన్ 

వతః 171 

ఆ॥ మాంసమునుక లిగియుండుట రంధంమును కలిగియుండుట "హాచ్చుతగ్లులు? 

నుండుట లావుగ నుండుట సన్న నిరం! భ్రముల నుక లిగి యుండుట చాయువుతోకూడియుం 

డుట పగలియుండుట తేమనుకలిగియుండుట ఈయెనిమిదిలకే ణములలాో ఏలక్షేణ 

శ్రీ 



494 చరకనంహిత 

మును కలవ స్టీని ఉపయోగించకూడదు, ఆ లక్షణములవలన విషమముగ (పవేశింకట్క 
దుర్రంధ ము, (నపించుట, పట్టుకొ నుటకు వీలు లేకుండుట, అధికముగ (సవించుట్కృ 

నురుగు కలుగుట, జారి పోవుట, మిగిలియుండుట ఈదోపుములు కలుగును, 

వ న్పిసి (వయోగించు వానియందలి దోషములు, 

ణీ 5 ~ 89 3 _ ల్ల మూ! నవాతాతిదు తోల్ళి వృతిర్యగుక్థి వ కమితాః ! అతి 
బాహ్య గమన్హాతి పెగదోపాః (వ ఇతృతః | ఆ|| 

అ॥ వాతముతోకూడ (ప వేళ పెబ్టుట తొందరగ (ప వేళ పెట్టుట ఊర సముగ 
గ బు, అ ప రు (పవేళ పెట్టుట అడ్డ ము? (పవేశ పెట్టుట చేతులనూ వణకించుట నేత్రమును అధికముగ 

(పవేళ పెట్టుట వ్తిని స్వల్పవేగముగ (ప వేళ పెట్టుట అధిక వేగముగ (ప జేళెట్టుట 
ఇవి బీ నిని (పయోగిం దువానియొక్కు_ దోషములుగ నుండును, 

అనే వా 

దోషయు_క్ష్మవ యోగమువలనక లుగు లతుణములు _ వానకి చికిత్సలు, 

మరా! అనుచ్భ్యాన్యానుబన వె ద ని శేష ఏవ వా! (వ 

విశ్వ కవితో వాయుః ళూలతోదకరో భవేత్ | తతాభ్యజ్తో గుజే 
శ శ అనా, అస అక్కు జు ప wr నషట వాతేఘ్నా వ్యశ నాని చ | (దుతం (వణ తె నిష లృ ప్రా సహా 

సోత్తి పృ వవ వా! స్యాత్మ్క_ టీగుదజజా౭ వ సి సమ్మోరువేదనాః। భోజ శం వీ గ్రా ఖం 0 గ! 0 భి భో 

నం తె వాతఘ్నం న్నేహాః స్వుదాః నన స్తయః ॥ తర్యగ్యల్యా వృత 

ద్యాగ బస్టైనావీ న గచ్చతి | నెతం తదూ్య్వ్యూం నిహ్క్బ్బృహ్యు సంక్ ధ్య 

చ పునర్న యీత్ ॥ పీడ్యమూా నే. _న్నరాము కేగుటే (వతిహతోనిలః। 

ఉర ఃశరోర్హిమూరో్యోక్చ నడనం జన యేశ్చలీ॥ వస్తిఃిన్యా తత బెల్యాది 

ఫలశ్యామాదిమూ "వాన్ | న్యాద్దాహో దవథుః శోధః కమ్చనా 

భిహతే గుచే॥ కపాయమధురాః శీతాః సేశ్వాన్నత సవ_స్తమః | అతి 
మాత పణీ తేన నే లేణ మణనాద్వలేః ॥ స్యాచృర్షిదాహ నిస్తోదగురు 
వర్చః (వవ్నర్తనమ్! తత సర్చిః పిచుః శ్రీరం పిచ్య్చావ_స్తిశ్చ కన్య ల | 

జాలక - జం లా ద్ ఆహం శ జ్య ఆం 
న వానహాతి మన్హ_స్తు చాహ్యాస్త్వ్వాళు నివ ర్శతే | స్నేహన్నత పునః 

సమ్యక్ (వణేయః సిద్ధి యచ్చ ౮" || అలతి పీడిత, రమే. తిష్ట త్యాయాలి 

వా గలమ్ | తత్ర వ_స్తిర్విరకశ్చ గలపడాదికర్శ చ 1181 
అ॥ వ్త్రినొట్టమును ఊదకండగ (ప్రవేశ పెట్టినను వ_స్టీ(దవముశు మిగల్బకుం 

డగ (పయోగించినను వాయువు లోన పవేశించి (పకోపించి శూలను బాధను కలిగిం 

చును. అప్పుడు అభ్యంగమును గుద (ప్రదేశమునందు స్వేదమును చేయింపవలయును, 

వాత నాళ కములగు ఆవారముల నీయవలఠలయును, తొందరగ (శ్ర పళ పెట్టినను వస్తి నేత 

మును తొందఠరగలాగినను వ స్ట దవమును ఊర సముగ (ప జేశ పెటినను కటి(ప్రదేశనా 
అవే ఢి ఉం 



ల్సి న్ని న్ ట్లో 
my అలా 

నసదచదదానము, స్ 

ఇథి 
క్త 

గుద(పచేశము పిక్కలు వీనియందు చాధయు మూూ(తాశయము _స్థంపించుటయు, 

న్రొడల ముందు బాధయు కలుగును. అప్పుడు, బాకీ చాకకములగు అహారములకు 

స్నేవామలను స్వేదములను చాత నాశకములగు వస్తుణను _పయోగింపవఅయును, ఆడ 

ముగ (పశేళ పెట్రినను గద ప దేశము వళులచే ఆవరింపబడియున్నను వస్తి నేత్రము 

నందు అడ్గుక లిగినను వస్తే దవము (ప్రవేశింప సేరదు. ఆప్పుడు న్నేకమును బయటి చెసి 

అడ్జును వీపి చేసి మరల సరిగ ప వేళ పెట్ట వలయును, వ స్తిని నొహ్క_నప్వును మధ 

యందు విడచినయెడల వాఠేము పద్మ పచేశమునందు (పతివాతముకల దై వృ్ధన్ ౩ 

వక్ష:స్థలమునందును శిరస్సునండును బాధను కలిగించును. తొడలను కడం 

చేయును. ఆప్పుడు దళమూలములుు (మంగకాయలు నల్ల తగ డ  'ముదలగువవ, 

నోమా, తిము వీనితోకూడిన వ స్తిని [పమయోగింపవలయాను. చేతులను వణకించుట 

వలన గుద పదేశమునండు అభిఘాతేయము కలుసను. మరియు తాపము సంతాపమా 

శాప్రు ఇవి కలుగును, ఆప్పుడు క సా యర మును మధురర సమును శీత పిన మును కల 

(దవములతో తడుపవఅలఅయును. మరియు అట్టివ స్తులను జేయింపకలయును. శే జ 

మును ఆధిక ముగ (ప వేళ పెట్టినచో వకఘులయందు రాపిడిక లిన వాంతి తాపము బౌనం 

మలము కష్ట ముగ బయలు వెడలుట ఈలక్షుణములు కలుగును, అప్పుకు ఘృత ములు 

దూది పాలు పీచ్చావ్వ వీనిని (పయోగింపవలయూును. వ స్తెని స్వల్ప వేనముగ (శ్ర వేశ 

ఇుట్టికచేో లోనికి (ప జే?0పేరదు. వెలుపల నే ఉండి శ్నీఘయుగ బయలు వెడలునుం 

ఆప్పుడు మరల స్నే వావ స్త్రీని సరిగ చేయి:పవతయూును. అతివేగ ముగప వేళ పెట్లివచో 

కోవ్ళమునుగాని కంఠమును గాని పొందును. అప్పుడు విని విశేచగాపధ మును 

(పయోగింపవలయును, నురియు కంఠమును నొక్కి_ పట్టుట “మొదల గువానిని చేయింప 

వలయును. 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

మూకీ నే తవ_స్తివణిత్యూణాం దోపానేతాన్ నభీవజాన్ | 

వేత్తి తక్తే (న మతిమాన్వ స్త్రి ర్భాణ్ కారయేత్. 1191 

ఇత్యగ్ని వేశకృ కే త్తే) చరక 
వతినంస్క తే సిద్ధిస్థానే నేతి 

న _స్తివ్యావదిరీసిద్ధి ర్నామ వజ్బమోా౭-ధ్యాయః | 

6 (| ఈఅ ధ్యాయమునందు సే త్రమువఆ నను వ _స
్టీవలనను (పయోగించువాని వం 

నను కలంగు దోపములును, వానియొక్క చికిత్సీలును ఇెప్పబడినవి. వీనిని పూర్తిగ 

తలిసీకొని వ స్టీకర్మను చేయింపవలయును. 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపొదోపనామకకృష్ణుమూ ర్తి శా స్త్రీపణీకంటైన చరళ్షవిపిక యచెడి 

చరకసంహి తా చ్యాఖ్యానమునందు చేతెవ స్ట వ్యాపదికీసిద్ధియ నెదు 
న 

పంచ మౌ ధ్యాయము సమౌ _ప్ప్రము? 

} 

జక 

అాబాజక శ్రీ భింాాంాన 



షష్టాధ్యాయనంం, 

మూ! అథాతో నమనవి తే చనవ్యాపళ్సిద్ధిం వ్యాఖ్యా స్యామః || || 

ఆ॥ పీమ్మట వమనవిశేచన వ్యా పత్సిద్ధిని చప్ప బోవుచున్నా ము. 

మూ! ఇతి హ స్మాహ భగవానా తేేయః 12 
అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేేయాడు చెప్పెను. 

మూ! అథ శోధన యో; నమ్యాగ్వథి మూ ల్చ్యానులోమయోః | 

అనమ్యాక కాత యో శ్వ్చెన దోహపాన్వయ్యోమి సౌవధథాన్ 12|| 

అ॥ వమన విరేచన క్రర్మలయొక్క_ సమ్యగ్యో గవిధిని, మిథ్యాయోగములుగ చేయ 

బడినవానిమయొక_దోవములను, ఆ దోషములఅయొక్క_ చికిత్సలను చెప్పుచున్నాము, 

మూ! అత్వొన్హ వర్గశీతా హి (గీమృ్మవ గా హిమాగమాః | తద 
సీసా యె శ్రీ యి 

న్నరే (పావృమద్యా స్తేషాం సాధారణాశ్ర్రయః॥ |పావృట్ శుచినభా 

శ్రేయా శరదూర్ణనవకా పునః తవస్యశ్చ మధ్యుశెపవ వన న్లఃకోధనం 

(వతి || ఏ తానృతూన్వి చి నైవ ద ద్యాత్సం శోధనం నృణామ్ న్వస్థ 

వృ త్రమధి, వే! వ తు 161 ఎత్తే భత్య వ్యాధా వ్యాధివ శేన తు 16 

ఆ॥ (గీష్ట్రబుతువునందు జేడిమియు, వర్ష బుతువునందు వర్ష మును, శిశిర బుకు 

వునందు చలియు అధికముగ నూండును, వానికి మధ్యయందండు _పావృదృతకువు 

ముదల? మూడుబుతువులయందు ను ఈభర్శ ములు సాధారణముగ నుండును. ఆహెఢ 

(శావణమౌసములు పొవృడృతువనియు, కార్తిక మౌర్షశీర్ద ర మౌస ములంళరద్భ]: కువనియు, 

ఫాల్దునె[తమా సములం వసంత బుతు వనియు ఇప్పబడును ఈవిభాగము శోధన 

మునుగరించి చెప్పబడినది. ఈబుతువుల చాలోచించి శోధనమును చేయింపవల 

యును. ఈశోధనవిషయము స్వస్థవృత్తుని సరించి చెప్పబడినది. ఆత్య యిక మెనవ్యాధి 
కలిగినప్పుడు ఇతర బుతువులయంమ కుడ శోధనమును తగువిధమున చేయింపవచు సను, 

మూ॥ కర గ్రాం నవునాపీనామ _న్తలేవ్వన్త నేసం చ | స్నేహ 

సదా (వయుక్లోత, స్నేహోద్య_స్తే (వయోజయేత్ || వినర్పపిడకాశోఫ 

కామలాపాలణ్ణురోగిణః ర! అభిఘతవిషాశ్తాంశ్న నాతిసి ష్నధ్ధౌగ్వ్ రేచయేత్ ॥ 

నాతిస్నిద్ధ ఫేరిరాయ దద్యా క్న్నహా విశేచనను | న్నేష హోప్కి-ష్ట్ర థ్రీ 

రాయ హతం దడ్వ్యాదిిరెచనమ్ 191 

అ॥ వమనాదికర్మలయొక్క_ మధ్యనుధ్యయందు స్నేహ స్వేదములను చేయింప 
వలయును, ఆక్షర్మలయొుక్క_. అంతమునందు స్నేహమును (పయోగింపవలయును. 
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విసర్పము పిడకలు శోఫ కామెర్లు పొండురోగము అభిఘాత్రము విషదోషము ఇవికల 
వారలకు స్నేవాకర్మను అధికముగ చేయింపకుండగ చే విచేచనములను వేయింపవల 

యును, మిక్కిల్నిస్నె స్థ్యమునొందని శరీరముక ల వొనికి స్నే వా_వ్యములతో విశేచన 

ములను చేయింపవలయును. మికి_లి న్నీగ్గ ముగ నున్న శరీరముకల వానికి రూక దవ్య 

ములతో విరేచనములను చేయింపవలయును. ఓ 

కోధనకర్ణయందు న్నేహాస్వేదముల (వయోజనము, 
మూ! స్నేహాస్వేదోవవన్నేన జీకే మా[తావజొవధమ్! ఏకా 

(గమననా రీత్రం నమ్యుగ్యోగాయ కల్ప లే॥ స్నిద్ధాత్నాతా ద్య భాతో 

యమయ'క్నెన (వ్రణుద్య తే | కఫాదయః వ్రణుద్య శే న్నిగ్ధా ద్రేహాత్త 
థమ థి 8|| ఆరం కాష్టం యథా వహ్ని ర్వివ్యన్షయతి సర్వతః | తధా 

స్నిష్దన్య వె పొహాన్ స్వేదా విమ్యన్ష యష్థ్రి రాన్ || తారోత్ష్కైల్టూ 

యథా వ_స్త్రే మలః నంకోధ్య'తే౭.మృసా! శే హాస్వేదె సృథో్లై-శ 
శోధ్యతే శొథ్య లె శోధ నై ర్శలః 118! 

ఆ|| స్నేహ స్వేదముల నాచరించీ ఆహారము జీర్ణ మెనపివప ఏ కా మనస్సుకల 

వాడెమా[ తావ త్మైన జాషభమును సేవించినచో సమ్యగ్యోగము కలుగును చము 

రుతోపూయబడిన పా త్రేనుండి ఉదకము కష్టము లేకుండగ వెడలువిధ మున స్నేవాముచే 

న్నీగ్య మైన శరీరమునుండి క ఫాదులు కు పధములచే కష్టమా లేపండగ చెడలుము' 

అగ్ని పచ్చిక కయందలిదవమును పూర్తిగ (స్రవింప చేయువిధ మున స్వేవదకర్మ స్నిగ్ధ 

ముగ నున్న శరీర మునందుఅణగియున్న దోషములను [సవింప చేయును, వ స్త్రమునందలి 

మలము కారముచే ఊక్రే_శమునొందింపబడి ఉదకముచే శోధింప బడువిధమునళరీర ము 

నందలి దోషములు న్నేహ స్వేదములచే ఉృాఫ్కైశము నొందింపబడి వమన విరేచనకర్మ 
అవే శోధింపబడును. | 

మూ! అజ్బీర్ణే వర్ణ శ్రే గ్లానిర్విబన్ట శ్చాసి జాయే | వీతం నంకో 

ధనం _వెవ వివరీతం (వనర తే | 1త్త॥ 

ఆ॥ ఆహారము. జీర్ణముశానప్పుడు వమసౌషథముగాని విరేచనౌషధము గాని 

ఇచ్చినచో బడలికయు విబంధమాను కలుగును, మరియు వమనౌషధమును అధోముఖ 

మున వెడలునుం వెేేచనొషథధము ఊర్థ్వముఖమున వెడలును+ 

మూ తాన_త్త్య లవణము; 

మూ! అల్బ్పమా్రం మహావేగం బహువోవపహారం సుఖమ్ 1 

లఘుపాక ౦ సుఖాస్వాదం (వీణనం వ్యాధినాశి నమె 1! అవికా రావివన్నం 

చ నాతిగ్లానికరం చ యత్ ! గన్ధవర్ష రసో పేతం విద్యాన్నాతౌవ 

జాషధమ్ 1.6! 

కం 

» 

2 
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ఆ! అల్బపరీమితీగలిగినట్టియు అధిక మైనజేగముకలిగీనట్టీయు సుఖము” అధ్ధిక్ర 

నోషుముఅను వారిం చునట్లియు  సులభ్ ము? జీర్ణమగునట్రియం మం-చిరు చిక లిగినట్టీయ 

కృ ప్రినికలిగింప చేయు ఎట్టి మం వ్యా ధులనునశించున ట్ల న వికారముల'కు వ్యా పత్తులను 

కే లిగింపనట్టియు ఆధికమణ బడలిక ను కలిగింప? ట్రై ముం మాం చివియగు గంధమా వర్షము 
వచి వీనితో హొడినట్టియు చ పథము మా తావత్తు అని అనబడును 

నణా! విధూయ మాన సొన్షోపోన్మా_మ క్రోధ ఛయాదికాన్ | 

ఏకా;గ మననా వీతీం నఖ్యుగో|ోగాయ కల్పతే 171 

ఆ॥ కామము కోంధము భయము “జెండ లగు మోననీపాదోపుమూ లు. లేనివాడై 

ఏ కా(గమనస్సుతో శోధసోషధమాును సేవించినచో సమ్యన్యోగము కలుగును. 

మళా!ీ నరః కో వమనం పాతా భుళ్లుత కఫవద్గవమీ! సుజ 

రం (దవభూయిస్ట్రుం లఘూ నీతం వెేచనమ్ | ఉప్మై- ప్రాల్పక ఫ కేన 

జీవం దోషాః సవ స్తీ హి 116% 
' ఆ! వమనాధమును సేవింపదల-చిన వాడు పూర్యదినమున, కఫవర్భక మధ ఆహార 

మునుభుబీంచవలయును, విరేచనోప ధమ ను సేవింపడ ల చిన వాడు వూూర్భ్మదినమున, తరగ 

జీర్ణమగునట్టి యు (డ్రవ్యపధాన మైన ట్రీ మః లభుంపణ ముక లీగి నట్టి యు నీత్రపీర్యము? లిగి 

నట్టియు ఆహారమును. తీసికొన వలయాను. అట్టు వేనినచో కము త్ర్మే_ళము నోందుట 
వలన వమవములు బాగుగ నై దోషములు అెంట నే బయలు నేడీలును. కఫముస్యల్పముగ 

నుండుటవలన విరేచనములు బోగుగ నె దోషములు వెంటనే జ నులువెడలును, 

నాకా! ఎత మధన్వ తు భివక్ కంద్ధిలిజ్డాని లశ యేత్ ॥ కోరం 

కఫానుగో పి ల్తే విట్సి త్తానుగ తే తంధః | పృాతదోవం న దెత్కార్భ్య 

జొర? గొ చేత్సలాఘవమ్ | వామయేత్తు తతః "శేషవమవమాపధం న 

త్యలాఘవె | సామి ల్యే ఒనిలన శే చ నిరుధ్రానేఒవి వామయేత్ | 

అలాఘవాదణుత్యాచ్చ క ఫస్వోవత్ వరం భశేత్ ! నవింతే వర్గ శే 

వహొ,? శేమం దోషో (వజ న్తి పా శవమితం లభ్బ యెక్సరుష్టీక్షలిక్షైస 

లక్షయేళత్ ! తాని దృష్ట్వా తు చేయాది క్రమం కుర్యాన్న లభ్బ్యృనమ! 

సంశొధ వా భ్యాం కుద్ధన్య ప్యాతదోస న్య దేపూనః | యాత్యగ్నిర్నన్ల 

తాం తిస్మాత్క మం వేయాదిమూచచేత్ | కప్పపి త్తే విభుగ్థాజల్బం 

మద్యే వాతివై త్తికే ! తర్పణాదిక్రమం కుర్యా ల్పెయా౭భిమ్యన్ష 
యెద్ధి తాన్ 125 

ఆ వమునౌప ధమాను సేవించి నప్పుడు తొలుత కఫమాను తేదక హి త్తోమును ఊర్ధ్వ 

మో ర్షమున తెడలటయు, పిశేశనోహధ లును సేవించినప్పుడు తోలుత్రవు' మునే కమ్మట 
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సీ తమును తుదకు కఫమును అధోమార్దమున వెడలుటయు కుద్ధలక్ష ణములుగ నుండును, 
విరేచనము లె నపిదప కృళత్వము దౌర్చల్యము అఘుత్ర్యము ఈలత ణములుక లిగిన చో 

మిగలిన చ" హపధమును వాంతిచే బయలు చెడలింపకలయును. అఘుత్వేము కలుగని ఛో 

వాంతిని చేయింపనవసరము లేదు, స్పెమిత్రము వాతబంధము (తేనుపులు లేకుండుట 

ఈలతుణములున్న ను వాంతిని చేయింపవల మును. అఘుత్యముకలుగ కుండినను కేపతు 

కొ ద్దిగమిగిలియున్న ను ఆపత్తు కలుగును. వమునములు బాగుగ నైెశచేో జాశ్ర రాన్ని వృద్ధి 

నొందును, దోషమాలు శాంలింనుము, వమనములెనపిదప జీర లర ఇములుకలునువరథ 

అంఘనమును చేయింపవలయు కు, పిమ్మట అంఘనమును చ్రేయంపక పే యాడిక్రమ ము 

నాచరింపవలయును, వమనముల చేగాని విరేచనముల చేగాని వోషములువారింపబడి 

కుద్ధినొందిన వానికి జాఠ రాగ్ని మందము నుండును. కావున (పేయాది[కమము నాచ 
రింపవలయూను, మద్య పానము చేయు వానికిని వాతీపిల్ప పంళృతిక అ వాన్సికిని కఫపి త్మ్ము 

అల్బముగ కుద్ధినొందిన పుడు తర్చ ణాద్మిక మము వాచరింపవలయును. అట్టివానిక్ 

“పేయాది(కమము నాచరిం-చినచో ఆఫిప్యందము కలుగును. 

మూ! అనులోమో2_నిలః స్యాస్థ్యం థు _తృృష్లోర్ట మనస్విళా | 

లఘుత్వ మిని ) యో ధ్రార శుద్ధి బీర్ణాషధాకృతిః | క్ల మోదాహో౭_ద్దమ 

ర్షశ్చ ('భమో మూర్భా వీవోరుజూ | అరతిర్చలపహోసిశ్చ సావ జేహావ 

ఛాకృతిః 127i 

అ॥ వోధ నౌప భముజీర్ల మైనయెడల వాతానులోమ్యము, స్యాస్థ్యము, ఆకలి, 

దప్పిక, బలము, మనో దార్థ సము; శరీరము చులకనగనుండుట్క ఇం|ఇయపాటవము, 

తను పులులేవండుట ఈలరు.ణములు కలుగుము, శోధనొషథము జీర్ణముశాక మిగిలి 

యున్న యెడల బడలిక, తాపము ఒడలునోొపుల్సు (భమ మూర్చ, శిరో బాగ, చేని 

యందును ఇష్టము లేకుండుట, బలముతీ ణీంచుట ఈలతృణములు కలుగును, 

మూ! అకా లేఒల్బాతిమాూ త్రం చ పురాణం న చ ఛావితమ్ |! 

అనమ్యక్ సంస్కృతం చెన వ్యావ బ్యెతె వధం (ధువమ్ 1281 

ఆ|| ఆకాలమునందుగాని అల్చముగ గాని ఆఅధ్రిక ముగగాని (పయోగింపబడి 

నట్టియు (పాత దై నట్టి యు భావన చేయబడనట్టి యు బాగు గాసంస్కరింప బడ నట్టి యు 

శోధనొషుధము వ్యాపత్తును తప్పక కలిగించును. 

మూ! ఆధ్యానం పరిక ర్రిశ్చ (సావో హృధ్ధా[తయోర్ల )హాః | 

జీవాదానం సవిభంశ ః _స్పమ్మః సోవ దవః న మః 1 అయోాగాదతి 

యోగాచ్చ దశె తా వ్యావదో మ తాః! _్రైమ్య భై షజ్య వే ద్యౌానాం 

ప స తే 
వైగుణ్యాదాతురన్య చ! కుద్ధోత్లి సే దునర్గ స్థమ హృద్య మతి బాధ్య 



500 వరకనంహిత, 

ఆ కోధనాషథముయొక్క అయోగమువలనను ఆతీయోగమువలనను కడు 

ఫుబ్బరమ, పరివర్తిక యనెడి బాధ, నోటినుండి నీరుశారుట, హృదయము పట్టు కొన 

బడినట్ల ండుట, శరీరము పట్టుకొనబడివట్టుండుట, జీవళ క్షి శ్నీ ణించుట, గద్య ప దేశము 

జూరుటు, పంభించుట, ఊక ప (గమనము చ మెంద లగు నుప దవములు, బడలిక ఈ పది 

అతుణనములు కలుగును. ఉళీచారకడు జౌ పుధయు ంవిద్యుడు తోగి వీని యొక్క చెప 

గ్యమువలన శుద్ధమైన దోపముకూడ ఉశ్లే_శమునొంది డౌర్షంధ్యమును హృదయము 
నక అ(పీయకే్యమును కలిగించి అధికమనుబోధను కలిగించును, 

ళు : జో ర్ట వారి మ 
మూ యోగన్సవ్యు కృనృ_త్తిః స్యాదతి యోనొా౬ఒతివ_రృనమ్ ! 

అయోాడగ ౩ (పాతిలో మేన న చాల్భ్ఫ? వా (వవ_ర్హనమ 3 lf 

ఆ॥ దోసాదులు సరిగ (పవ ర్తించుట సమ్యుగ్యో గమనియు అధికముగ. పవర్శిం 

చుట అతియోగ మనియు | పతిలోనుముగ (పవర్తి రించుటాగాని (పవర్తి రి ంపక డుటాని 

స్వల్ప ముగ (పవర్షి రించుట"గా ని అయోగ మనియు చెప్పజడును, 

మూ! ఉస్లి-ష్ట సమ్మ దుర్గన్ధ మహృద్యం సోతి వా బహు | 

విరేచన మజ్ై చ పతేమరార్ల (౦ {3 సప రే hd ప 

అ॥ భర్య దినమున నందుభు జింపబడిన ఆహోఠ ము జీర్ణ ముశాకండోగ శే విచేదనోష 

ధమును పుచ్చుకొనీనచో అది ఊర్థ్వముఖమాున జడలును. నేప్ముము ఉనే శమ 

నొంది స్యల్బమెనట్టికాని అధిక మెనేటైశాని దుర్షంధ మును దృదయోన్తానియాక లను 

మూ! శుభా _రృమృదుకోస్టాభ్యాం న్యల్ఫోళ్ల్సి-వ క సేన చా |! 

తీక్ష్యం పీతం స్థితే యుభం వమనం సాది రేచన మ్ | |పౌతిలో మేన 
౯ థి CD జే ల 

4 జా = అపు ర్య ర గ కుం ల గా వదొనాణాం సహారా లే హ్యకృత్న్నళ ః 1 అయలయరోగో సంస్ద కృ చ్చే సె 

యదా గచ్చతి ఇ ఇభాల్చశః 18.1 

ఆ|| ఆకరీచేపీ 'డింపబడు వాడును న్యుదుకోష్ట ము కల బోడును సాల్పిముగ నుల 

ఛము నొందిన కఫముక ల బాడును తీత గుణముక అ వమనోపభమును సేనించినచో అది 

ఉ దీర్ణత నొండక తభ శొందినదై విశేచనముద్య్యరా జయలంపెడలును. జ పథము 

(పతిలోమణ? తి నొందుటళలన దోషములు పూర్తిగ వారింప తేయజడోక పోవుటగాని 

కష్టముణే కొద్దిగ జెడలుటగాని అయోగ మనబడును. 

మూ! పీతౌవధో న శుద్ద క్పేజ్లనే తస్మిన్పునః పిశోత్ 1 బొవః 
ధి ఎజణ "ఆ 

భం న త్వజీర్థె౭.న్యద్భయం స్య్వాదతియోగత ౩ #6 . 

అ॥ సేవింపబడిన కు "పధమునలన రోగి కుదినొందినయెడ్ల ఆ పథము జీర్ణ 
Cn 

మెనపీదప మరల కు షభమును సేవింపవలయును, కే కౌ పభము జీర్ణము శావండ నున్న 

పుడు మరల కు పధమును శేదింపకాడడు. (అట్లు 'సేవించినచో అలీమోగ ముకలంగున్ను 



స్థానము, 51 

మూూా|! కోష్టున్య గురుతాం కా లఘుత్యం బలమేవ చ! 

అయో మృదు వా దద్యాదెాషధం తీపు మేన వా! వమనం న తు 

దుశ్ళన్ద్య్యం మృదుకోపే విరేచనమ్ |! పాయయేతౌవధం భూయో 

హన్యాత్సీతం పునర్తితో 198! 

ఆ॥ శోధనమునకు అయోగము కలిగినప్పుడు కోష్టముయొక్క_ గురుత్వమును 

లఘుత్త్యమును బలమును తెలిసికొని మృదువైనట్టికాని తీక్ష మెనట్టికాని శాపము 

నీయవలయును. కస్ట ముగ వాంతిని చేయు వానికి వమనాౌప.భమును, న్ఫుదః కోస్థముక అ 

వానికి విలేచనాపథ మును మరల ఈయకాడదు, ఆట్టు ఇచ్చివచో మరణమును కలి 

గించును. 

మూ! అన్ని స్ధాస్విన్న చేహన్య రూత్ష స్యానవమామధమ్ | 

దోపానుప్ల్మై-శ్య నిర్చార్హువుశే క్షం జనయేద్గదాన్ ॥ విభంశం శయ 

థుం హిక్కా-ం తమసో దర్శనం తృవమ్ | పిజ్ణికో ద్వెష్టనం కట్టూ 

మూవోోః సాదం వివర్షతామ్ 14101 

అ స్నేవాస్వేదములను చేయించుకొనక రూక్షముగనుస్న శరీర ము కలవాడు 

(పాతక సథమును ఢేపించినచో ఆ పెపథము దోషముల నుశ్షైశము నొందించి 

వానిని బయలు వెడలింప చేయజాలక వి భంశతు నంజు, ఎక్కిళ్ళు, శీక్షటి (క్రమ్మాట 

దప్పిక పిక్క_లు మెలి వేయ బడినట్టుండుట, దురద, తొడలు కృశించుట, వివర్షత్విము 

వీనిని కలిగించును. 

మూ! స్నిద్ధస్విన్నన్య బాత్యల్పం దీప్తా్నోరీర్ల హావధమ్ ! 

శ్రీతెర్యా _సృబ్దమామై ర్యా దోహానుత్ష్మై-శ్య నాహళేత్ ॥! తానేవ 

జనయే దోగాన్ న్నయోగః సర్యఏవసః, విజ్ఞాయ మతిమాం_స్ప 

యధథోకాం శార యే, త్కి-యామ్ 1421 

అ॥ న్నేవా స్వేద ములను చేయిం 
చుకొనినను దీప్తాగ్నికల వానికి స్వల్పి పరిమాణ

 

ముగ నుపమయోగించుట చే జీర్ణ మైెనట్లి కాని నీత 
లాోపచారముల చే _స్థంఖింపబడినట్టి కాని 

ఆమము చే _స్థంభింపబడినట్టికాని చొపషధము దోషములవ ఊ్ల్కేశమును మౌత్రేము 

కలిగించును. కాని వానిని బయలు వెడఏంపజాలదు. మరియు పూర్వమున చెప్పబడిన 

వి భంశము మొదలగు వ్యాధులను కలిగించును, ఇట్లు ఆయోగము చెప్పబడినది. దీనిని 

బాగుగ తెలిసికొని తగ చికిత్సను వచేయింపవలయును, 

మూ! తం _తెలలవణాభ్య క్షం స్విన్న౦ [వ
_న్తరనంకరై॥! పాయ 

యేక పునర్టీన్తే సమ్నూతర్వా నివమూహయల్ ! నిరూఢం చ రార 

నై (రోజయి'త్వా౭నువానయల్
. | ఫలమాగధికా దారు సిద్ద్వతే లన 

మాయా! స్నిగ్గం వాతహంై.ః న్నేహెః 

న పాతితీేన తపో హ్యాతియోగ స్తు జాయతే 145! 



502 చరకనంహిత , 

ఆః॥ శోధ నకర్మయొక్క ఈఅయోగము క లిగినప్పుడు___ పూర్వ మునందు సేనింప 

బడీన కు షభము జీర్ణమైన పిదప రోగికి సెంధవలవణ ముటోకూడిన _తెలమును శరీరము 

నందు పూనీ (ప _స్హరసంకరములనెడ్ సేషదమ లను వేయించి మరల శోధనాపభమునీయ 

కలయును, లేక నోమూ తముతోకూడిన నిరూవావ స్త్రీని చేయించి జూంగ అమౌంసర్య 

మలతో భుజింపచేయవలయును, పిమ్మట [మంగ కాయలు పిప్పళ్ళు జేవదారు వీసిత్రో 

తయారు వేయబడిన _తెలముచే తగపరిమితిగ అనువాసనవ సీని చవేయింపవలయును. 

ఎవాతహరమాలైన స్నేహములతో నిద్ధుడెన వీనికి కీక్ల భా పధమాలని-చ్చి శోధింపవల 

యును. మిక్కి_లి తీక్షమురైన కాషభముల నీయకూడదు. అట్లు ఇచ్చివచో ఆతి 

యోగము కలుగును, 

మూా॥ అతితీక్షం శుభా _రృన్య నృుదుకొన్టున్వ భేషజమ్ | 

పృాత్యా2-=-శు విట్సి_త్సక ఫాన్ ధాతూని( సావ యెద్ద ) వాన్ ॥ బలస్వర 

ఠుయం దాహం కణ్ణన్ మం రుం త్బ్హోమ్ || కుర్యాచ్చ మధురై 

_న్నత శెవవకావధ ముల్లి'భేత్ 1471 

అ॥ ఆకళితోకూడిననానికిని మృదుకోష్ట ముకల వానికి మిక్కిలితీక్షమెన కు "షు 

ధమునిచ్చినచో ఫురీషమును పీత్తమును కఫమును వెంటనే హరింపచేసీ [దవరూపము 

లగు ధాతువులను సృవింపజేయుకు. మరియు బలతీయము స్వరతృయము తౌపము 

కోంఠము ఎండుట బడలిక దప్పిక వినిని కలిగించును. అప్పుడు మిగిలియున్న జెౌషథ 

మును మధుర భవ్య మాల చే వమునరూాపమున బయలు వెడలింపవలయును. 

విశేచనాతి యోగమునందు చేయదగిన విధానము, 

మూ॥ వమనే తు వి శేకః స్వాగింశేకే నమనం మృదు! వరిపే. 
కావగాహాద్ర్యః సుళ్లీతెః సమృ యేచ్చ తమ్! కహాయమధురై ః శీతై 
రన్న పానాొవభై నృథా! రత్తపిత్తాతి సారము గ్రాహ జ్యరహారైరవి | 
అజ్ఞ నం చన్షనోశీర మ జూన్ఫక్ శర్క_రోదకమ్! లాజచా ర్లేః పిబేన్నన్థ 

యి 

మతఠియోగహారం వరమ్ | శుజ్షాభి రాం వటాదీనాం సిద్యాం చేయాం 

నమాక్రి కామ్ | వర్చస్సాంగాహినై ః సిద్ధం తీరం భోజ్యం చ దావ 
యేత్ 1! జాజ్ఞులెర్యా రై ర్భోజ్యం పిద్భావ_స్తిం చ దావయేత్ | 
మధ్యురె రనువాన్యశ్చ సిన తీంనర్పిపూ 152! 

ఆ॥ వమనములధికముగ నగుచున్న చో విశేచనాషభము నీయవలయును, విరేద 
నములధికముగ నగుచున్న చో మృదువైనవమనాప ధముల నీయవల యును. మరియు శీత 
అములెన పరిషేక్రము అవ గావాస్నానము వీని చేతను,క సాయరగసమును మధురర సమును 

శీత వీర్య మునుక అ ఆహారములు పొనములు కు షభములు వీని చేతను, ర కృపిల్సే మునుఆతి 

సారమును తాపమునుజ్వరమును వారింప జేయు కియల చేతను _స్పంభింప చేయవలయును, 



ర 
గద్దిస్థానము, నగి 

రసాంజనము చందనము వట్టి వేళ్ళు మేకర కము 
లు అలీ పంచదార ఉదకము సేలాలపీండి 

వీనితో శ్రయారు చేయబడిన మంథము నిచ్చినచో అతియోగము నశించును, మజ 
అ మువలగువానియొక్క_ చిగళ్ళతో సిద్ధము చేయబడి 'తేనెతోకూడిన *పేయ సీయవల 

యును. మలమును_సంఖింప జేయు ద్రవ్యములతో సిద్ధము చేయబడిన పాలను అహా 

మును ఈయవలయును, లేక జాంగలమౌం'సరసముతో భ్వజింపచేయవలయును. విచా 
వ స్తీ నీయవలయును, మధురడవ్యములతో తియారుచేయబడిన పాలు 
వీనితో అనువాసనవ స్తీని చేయింపవలయును, 

స శం 
జా 

ఘృశేమా 

వమనాతి యోగమునందు చేయదగిన విధానము, 

మూ! వనునస్యాతియోగే తు శీతామ్చుప" సే.చితః | వి బేత్ళల 
రై ర్భృన్ధం నఘృత వె, (దశ ర్క-రము ॥ సోధారాయాం భృశం నమా: 

మూ ౧్పాయరాం ధాన్యము స్త యోః నమధూ కాక్షనం 'చూర్ల 6 లేహ 

యేన శ్రభునంయుకమ్! వమతో = న్మః వవిష్టాయాం జిహ్యాయాం కవల 

హ్ 9 9 Faw న రా ( మయ "= gl] ఇ య గహ 1 స్నిద్ధాన్తులవ రై క్రృదై ్యహ్యావషరరనై ర్హితాః॥ ఫలాన్య 
న్గూని ఖా దేయు న్వన్య చాన్యేఒ గతో నరాః | నిన్సృతాం తు 
తిల దాయక ల్క-లివ్హాం (వవేశ యెత్ | వార్ష )హానిలరోగోసం ఘృత 

మాంసోవ సాధితాము ! యవాగాం తనుకాం దడ్యా ల్స్నేహస్వేచా 

2 | న్ |! వ పిగి | ముగ soy దం y చ బంద్ది మా మెతెక్చ రి కృశ్చ మస్తాగ్నిశ్చ పలజ్జి తః | అగ్ని 

(పాణవివృద్ద కరం కమం వేయాదికం భశేత్ 158॥ 
అ వమనములు' అధికముగనగుచున్న చో రోగిని చన్నీటితో తడిపి డానిమ్మ 

ముదలగుపండ్ల యొక్క_ రసములతో త్ర యారుకాబ జినట్టియు ఘృతము తేనె పంచదార 

వీనితో కూడినట్టియు మంథమును ఇయ్యవలయును, 'లేంనుపులతోకాడిన వాంతులు 
ఆధికముగ నగుమువ్న్న ను, మూర్చృక లిగినను ధని యాలు తుంగగడ్డలు అతిమధురము రసాం 

జనము వినియొక్క_ చూర్షమును తేచెతోక లిపి ఇయ్యవలయును, వాంతులగు చున్న వానికి 

నాలుక్ష లోనికిపోయిన చో స్నీగ్గ ములుగ ను పులుపు ఉప్పు వీనితోతాడినవిగను మనస్సు 

నకు ఇప్ప ముఖుగను నున్న యూషములు పాలు మొంసర సములు వ్సీతో కవల గహము 

అచెడ్రిగండూషములను చేయింపవలయును మరియు వాని కెదురుగ ఇకరులుకార్చొని 

దానిమ్మ "మొదలగు పుల్లనిపండ్లను తినవలయును, నాలుక బయటికిజారినచో నువ్వులు 

(దాత, పండ్లు వీని యొక్క కల్కు_మును నాలుకక్రుపూసీ లోనప వేళ పెట్టవలయును, 

వాగ్ళంధథ ముగాని వాత వ్యాధులు గాని కలిగినచో నెయ్యి మాంసము వీనితో తయారు 

చేయబడినట్టియు పలం చగనున్నట్టియు యవాగువును ఇయ్యవలయును. మరియు 

స్నేహ స్వేదములను వేయింపవలయును, వమనములు చేయించబడిన వాడును విరేచన 

ములు వేయించబజీన వాడును ఆగ్ని మొంద్యముక ల వాడును లంఘనమును చేనీనవాడును 

జాఠ రాన్ని యొక్క బలమువృద్ధినొందునిమి ర్రేము జశేయాది[క్రమము నాచరింప వత యును, 



504 చరకనంహొత , 

వివేచనా యోగ చికిత్స, 
అభ ఇ జు ఠీ రార అ 

మూ! బహుదోవన్య రూయిన్య పానాగ్నేరల్పమూవధమ్ | 

సోదావ_ర్తన్య చోట్లై-శ్య దోపాన్నాన్లా న్నిరుధ్య చ! భృశ మాధ్మావ 

నే వృవ రోరుజామ్ నవిః యన్యాభిం వృష్ట పార శిర రుజామి |! శని బ్బా త వాతానాం 

/; ॥ ని న షో లు 
సబ్బం కుర్యాచ్చ దారుణమ్ ॥ అభ్యబ్ల స్వేదన ర్యాది ననిరూహానువాన 

స పదావ రహారం నరంం కరాభధాతన శన్యత 161 
మ్! ఉదావ_రహారం సర్వం కే ర్యాభార్దలొన్వ న్య 

అ॥ అధిక దోప ములుకలిగినట్టి యు మాతం లుగ నున్న ట్రి యు స్వల్చ మెనజాఠ రాగి 

కలిగినట్రియు ఉదావర్హము ౩లిగినట్టియు మనుజులకు అల్పపరిమితిగనియ్య బడిన కష 

ధము దోషముల ను శ్ర శమునొందించి మొర్చము నరికట్టి నాభి పదేశమునవందు అధ్ధిక 

మగుజబ్బరమును నడుము పార్శములు శిరస్సు వీనియందు బాధను, శ్వాస మలము 

మూ తము ఆపానచాతము వీనికి దారుణ మెనబంధమును కలిగించును, ఆప్పుడు 

అభ్యంగము, స్వేదము, వర్తి పయోగము మొదలగునవి, నియావావ స్ట్రీఅను వాసనవ స్వీ, 

ఊదావ నార మెనచికిత్స, కడుపుబ్బరమునునశింప జేయుచికిత్స ఇవి (పళ _స్తములుళ 

నుండును, 

వూ! స్నేన గురుకో మేన సామే బలవచావధమ్ ! శ్రా 

మే మృదుకో పే_న శా) "నేనాల్బబ లేన వా | పీతం దత్త్వా గుదం 
అ వావి ఆజా 

సాను మాళు దోవం నిరన్య చ! తీవ) ళూలాం సపిచ్బాస్రాం కరోతి 

వరక _ర్రికామ్!! లబ్బ్రైనం పాచనం సామే రూతోన్మం లఘుభోజ: మ్ | 

బృంహణేయో విధిః నర్వః యోమన్య మధుర _స్తథా 1641 

ఆ|| న్నీ స్థడుగనున్న వాడు. గురుకోసష్ట ముక ల వాడు ఆమదోషముక్రల వాడుక్షీ ణిం 
చినవాడు మృదుకోస్థము కలవాడు బడలిక నొందిన వాడుస్వల్ప బల ముక ల వాడు వీరలక్ర 

ఇయ్య బడిన బలవ త్తరమగు చె షథము ఉద పదేశమునుపొంది ఆముము సో కాడీన దోష 

మును వెంట నే వెడలింపచేని తీ వ మైన బాభకలిగి నట్టి యు జిగురుతోడనుర క్రముతోడను 

కాడినట్టియు పరిక ర్తికయ నెడి బాధనుకలిగించును, అప్పుడు ఆమవోషమున్న చేలంఘ 

నమును చేయింపవలయును. పాచనాహభము నియ్యవలయును. రూక గుణమునుక ప్ల 

వీశ్యమును లఘుగుణమును కల ఆహారము ని నర్లవల యును, కృశించి యున్న వానిక 

బృంవాణ క్రమము నా-చరింపవలయును. మధుర దవ్యములతో నుపచరింపవలయును, 

మూ! ఆమాజీనే తు బన్ట న్చెక్లైరాన్లుం లఘు కన్య ల! పువ్ఫు 

కానీనమి శం వా వౌరేణ లవణేన చ! నదాడిమరనం సర్చిః పిబేద్యా 

తె౭_ధికే నతి | దధ్యన్లుం భోజనే పానే నంయుుక్షం చాడిమత్వచా! 

చేవదారుతిలానాం వా కల్క-ముస్టామ్బునా విబేత్ | అశ్వత్థ దుమ్బర 
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పతక దమ్ము రా శతం పయః! క హొాయమధురం వ సిం పీచ్చావస్తిను 

ఛావీ వా ! యస్రామధుకసిద్దం వా శ్నేహన సిం ప్రదావయేల్ 168 
జ! ఆమా జీర్ణ ను వలన విరేచనములు సరిగ కావన్నచో వారములు అమ్షుకస్తము 

ప్యతో కూడివట్టియా అఘువైనట్టియుఆహారము.. నీయవలయుకు. వాత్రమధిక ముగ 

నున్న చో పుప్పకాసీసముతో గాని కరము అవలాము వీనితో గాని కూ డినట్టియు దానిమ్మ 

పండ్లరసముతో కూడివట్టియు ఘృతేమును పౌనము చేయింపవలయయును. మరయు దానిమ్మ 

'ెరళ్ళచూర్మముతోకూడిన పుల్లని పెరుగును అన్న పానములయందుఉిప యోగింపవల సో 

ను. చక చేవదారు నువ్వులు వీనియొక కల్క యును జేడసిటినో ఈయవలఅయుకు, 

లేశ రావిమేడిజువ్వి కడిమి వీంథో శాచబడివ పాఠ నీయవఅయాగు, లేక కషాయ 

ర సముకల దవ్యములతోో డోను మఘరరసము కల దవ్య ముల తోడను త మారు చేయడివ 
ల 

వ సినినిగాని పిచ్చావ వీని ఇని యాయవలయును, లేక యషీ మమక ముతో తయారు 
ఎకిక నో కి 

చేయబడిన స్నేహవ స్ట్ నియవలయును. 

మూ! అల్బం త్తు బహుదోోషన్య దోవముకి శ ఛేషజమ్ | 

అల్ఫాల్సం (సావ'యేత్క-జ్ఞూ శోధకస్టాని గారవమ్ | కుర్యా 

చ్చాన్నివధ్ క్రై స్రైమిళ్యారుచిపొడ్డుతామ్ 1 పర్మిసాపగతం చోమం 

శ్రమే వ్యామయేవపి! న్నేహితం వా పున స్తీక్షం పాయయేచ్చ విశే 

చనమ్! కా చూన్లానవారిస్టాన్ నంస్కృతాంశ్చ (ప దావయేత్ 1/1 

అ॥ అధికదేప.ముకల వానికి స్యల్పమైనక పథము నిచ్చినయెడల అబి ధము 

దోషమును ఉ న్ల్యళమునొందించి కొద్దిగ స్వసనింపచేయును. మరియు. దురద శోధ 

కష్టము శరీరముబరువుగ నుండుట అగ్ని మాండ్య ము ఈ శ్రేే_శము స్పెమిత్యము అరుచి 

పాండురోనగ ము వీనిని కలిగించును, కొద్దికొద్దిగ గ్రువించుచున్న యాదోషమునకుళ మన 

చికిత్సను చేయింపవలయునూ లేక స్నేహకర ను చేయించి వమనౌష,ధమును గానితీక్ష. 

మెన విలేచసొపుఫమును గాని యాయవలయును, కుద్దినొందినపినప చూర్మ్మములను, 

'ఆసవముఅన్వు ఆరిస్థ్రములను, సంస్త్కు_రింపజడిన యూషుములు 'మొదలగువానిని ఈయ 

వలయును. 

మూ! వీతౌవధన్వ వేగా నాం నిగ )హోన్మారుకాదయః | కుపితా 

హృదయం గ'త్వా ఘోరం కుర్వ సి హృద్గ్రహమ | సహిక్కా-ళ్వాన 

పారా శ్తిటై న్యలాలాక్షి విభ )మైః | జిహ్వాం ఖాదతి నిఃసంజ్ఞ' దన్తా 

న్మి-టికిటాపయన్ ॥| న గచ్చేద్విభ )మం తత) వామయేదాళకు తం 

భిషక్ 1 మధురై? పిత్తమూార్శార్తం కటుఖి? కప్టమూర్చితమ్! సొచ 

నీయె సత శ్చాన్య దోవళేవం విపాచయీత్ | కాయాన్నిం చ జలం 

చాస్య క మేణాభివివర్ణ యేల్ 17 
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అ॥ శోధనోషధమును సేవించినవాడు చేగములను అరికట్టినచో వాతౌషద్రోష 

ములు (ప్రకోపించి వాదయమునుపొంది ఫఘోోరమెనపహృద్ద్ర్య వామును. కలిగించును, 
ఆప్పుడు ఎక్కిళ్ళు, కాస పాళ్వకాములయందు బాధ, దైన్యము, చొల్లుకారుట్క, 

“నేతృమాలు తిరుగుట ఈలక్షుణములడో కూడుకొని నాలుకను కొరుకకొనుచు దంత్ర 
ములను కిటకిటలాడిం చుచు స్ట ృతిలేని వాడును, అపుడు వైద్యుడు మోహము 

నొందకూడదు, అట్టిరో?కి వెంటే వమనమును చేయింపవలయును. పి త్తాధక్యము 

వలన మూర్యనోందిన యెడల మధుర్మదవ్యముఅతోడను, క ఫొధికక్ణియువలన మూర్చ 
నొందినయెడల కటు[దవ్యములతోడోను వనునమును చేయింపవల యును, పిమ్మట మిగిలిన 
దోహమును పొచనోవ థముల చే పక్యము చేయవల యును, మరియా జాకరాస్నిన 

బలమును (క్రమముగ వృర్థినొందిం పవల యూను, 

మూ! వవన నేవాతివమతో హృదయం యస్య పీడ్య కే ॥ తా 
మ అద్య వో x5 అట కాజా . | | న్నీ గ్ధాన్లులవణం దద్యాత్సిత్తక ఇ౭ నభా 76H 

ఆ! ఆధ్గికముగ వమనమాలగు చున్న వానికి వాతము వకోవీంచీ వహ్నాదయమునందు 

వీడను క్రలిగించినచో న్నీ గొ గుణమును అమర సమానశు అవణరసమును కణ (ద్రవ్యముల 

నుపయోగింపవలయును, పీత్తక సములు (పకేపించి హృదయపీడను కలిగించినచో 
వానికి విపరీత్రము లెన (దవ్యముఅ నుపయోగింసవలయును, 

మూ! పతొౌవధన్య -వేగానాం నిగ హణ క ఫేన వా[రున్దో౭_కి 
: TEIN అ | ర జో పెర క్ర షట చావిశుద్దన్య ౫ ఎ్రక్లోత్యేక్ల్ ని మారుతః ॥ _న్తమ్భు వేవథునిస్తో దసాదో ద్వే 

౯ లిం శ ను జ | య్ అహి రా - ఫ్రెర్తి మరాగి లే 8| తత్ర వాత హూరం సరం సహా స్వ దాది కార యేుత్ | 

ఆ॥ ళోధశసౌషధమును సేవించినవాడు వేగముఅను అరికట్టుట చే గాని కఫముచే 

అరికట్ట బడుటనలన గాని వాతము (పకోపించి బాగుగ కుద్ది నొందని జుట్టి వానియొఖ్క 
ఆవయవములను బిగపట్టి _స్తంభించుట ఒణుకు నూదులతో పొడిచినట్లు బాధ కృశిం 
చుట బిగించినట్లు బాధ మూర్చ వీనిని కలిగించును. అప్పుడు స్నేవాము స్వేదము 
"మొదలగు వాత వారము 'లెన డ్రియలనన్ని టిని కేయుంపవలయు ను, 

మూ అకితీకం మృదా కో పే. లఘుదోనన్వ భేషజమె | 

దోపోన్ హత్వా వినిర్ణథ్య జీవం హారతి శోణితమ్ 1! లేరాన్నం 

మిశితం దద్యాద్యాయ సాయ శునేజపి వా! భు కే త చ్చేద్య దేజ్డీ 
వం న భుశ్చే పిత్తమాదిశేత్ 1 శుక్లం వా భావితం వనమా 
వార ~ జ వ స వో ఎస ¢ భోనం కోవ్ల వారిణా | (వతాలితం వివర్హం చేత్సి త్తం శుద్ధ తు కోణి 

తమ్ | తృహా మూర్భామదా_ర్శన్య కుర్యా దా మర ణాత్కి_ )/యావ్ం | 
తన్య పి త్తహారీం నర్యామలియోాగ చ యా హతా | మృగ గోమహి 
పోవానాం నద్యన్క_ం జీవతా మన్యక్ | పిబేజ్జీ్వాఖి నన్ధారం. జీవం 
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తద్ద్యాళు. గచ్చతి॥త చెవ దర్భమృదితం రక్తం వ స్టీం (పదావయేత్ | 
శ్యామా కాశ్ళర్య బదరీదూ ర్యాన్ క న్ఫృతం పయః | ఘృతమశాషాన 

సం శీతం (వ ్ రజ ల అ బగ్గ యుతం న_స్తిం శతం [వదావయేత్ | పిన్బాన_స్తిం సుశీతెం వా ఘృత 
మణ్జానువాననమ్ 1851 

5 

అ॥ మృదుకోస్ట్రముగల వానికి దోహము స్వల్పముగనున్న ప్పుడు మిక్కిలి త్రీక్ష 
మైన శోధనౌషధము నిచ్చినయెడల ఆయాషభము దోషములనువారించి జీవ నాభ్రార 
మైన రక్తమును కఠతనొందించి బయలు వెడలింప జేయును, బయల వెడలుచున్న ఆ 
రక్తమును అన్న ముతోక”పి శాకికిగాని వక్క కుగాని పెట్టినమెడల ఆవి చాన్సిన్సి 
తినినచో అయ్యది జీవన క్షమనియు తివక్రన్నచో పి తీయు కర కమనియు శేలిసీకొన క ఎట టి టీ 

వలయును. మరియు ఆర క్తమునందు తెల్లనివస్త్ర్యమునుతడిపి దానిని వేడినీటి తోక డి వ 
యెడల ఆది వివర్ణముగనున్న చో పి త్హయు కర క్తమనియ స్వచ్చమయుగ నైనచో జీవర క్త 

మనియు తెలిసీకొనవల యును. అప్పుడు తృష్ణారోనము మూర్చ మదాత్య యము వీని! 
చెప్పబడిన చికిత్సను మరణ పర్యంతము చేయింపవంయును మరియు పి త్రహరములెన 

సమ_స్టచికిత్సలను. శోధ కాతియోగమువందు చెప్పబడిన సమ స్టచికిత్సలను చేయింప 
వలయును. జీవించియున్న లేడి అవు దున్నపోతు మేక వీనియొక్ళు రక్తమును 
గ్రహించి వెంట నే జీవర_క్ర్రముకలుగునిమి త్రము ఇచ్చినచో అది శీ ఘము౫ నే జీవర క్త 
ముగ వగును. ఆజంతువులయొక్క ర క్షమునందు దర్భ వేళ్ళకల్క_ మును జేర్చి దానితో 

వ స్టిని వేయింపవలయును. నల్ల తెగడ "పెస్టమ్ముడు రేగు గరికె వట్టి వేళ్టు పీనితో శాచ 

బడిన పాలయందు వేతిమోదికేట రసౌంజనము వీనిని కలిపి చల్లగనున్న దానితో 

వ స్టిని చేయింపవలయును అేక చల్లగనున్న పిచ్చావ సివిగాని చేతిరమూదితేటతో 
అట య అక 

అనువాసనవ స్పిని గాని చేయింపవలయు శు. - 

మూ॥ గుద భంశం కపాయెశ్చ _సమృయిత్యా (ప వేళ యేత్ | 

సామగ న్థర్యశ శ్రాంశ్చ నంజ్ఞానా శేఒన్య కారయేత్. 1861 
అ॥ విలేచనమాలయొక్క_ ఆతియోనగమువఅన గుదప్రదేళము జారినచో కషాయ 

రసముగల వాని చేస్టంభింప చేని ప వేశెపెట్టవలయును, స్మ ్రశికప్పీనయెడల ఓీచార్చ 

వలయును మరయు సంగీతేమును వినిపీంపవలయును, 

మూ! యదా విశేచనం వీతం విడ_స్తరవతిష్థ లే ! వమనం 
అభ ద అల జ్ 

'భేవజూ న్లం వా దోపాను క్కైళ్య నావహేత్ 1 తదా కుర్యస్తి కా 

దీన్గోపాః వ్రికువితా గదాన్: ! నవ్మిభంశానత_న్నత స్యాద్య థా వ్యాధి 

'భేవజమ్ 188॥ 
ఆ|| విరేచనాహపభమువలన మలఠలముమొ త్రమును, వేమనౌ మధ మువలన ఆకె షధము 

మాత్రమును వెడలి కఫపి త్రములు జెడలనన్న చో దోషములు ఉ 'ఖ్రేశమును మొతము 



పొంది బయలు వెడల నేరవు, అట్టి సమయమున (| పకోపించిన యాదోప ములు వీ భంళ్ల 

ముతో కూడిన దురద "మొదలగు చ్యాధులను కలిగించును. అప్పుడు ఆయావ్యాధులక 

తగిన చికిత్సలను చేయింపవఅయును, 

5 9 అదం అధ్య ట్ ల వము! వితోం స్నాన సస్నహాం తద్ది మె రార వాద్ధ్భ్రృతమి న 

వాహాయతి దోపాం సు నంసానా త్ర పమ్మ యేచ్చు తాన్ ! చాత సజ 
ఒన్ సేథ్ అడి చ బట్టీ , ౧ 

గుద నమృుళ్ళూలె ౪ త్రతి ఇాల్సశే 8| తీక్షం వ సిం వీశేకం బా దద్యా 
లి ర | హ్ re: 

ల జన పాచనమ్ 190! 
౧౧౦ 

ఆజ f కిద ద సద అ॥ మిక్కి_లి మ్నీగ్గుడుగ నున్నవాడు స్నేవాయు క్స్ మెన వీశేచనోప థమును 

చీవిం చినయెడోల ఆయాపుధము మృదుస్వ భావము క అడగుట వే దోపవమూలచే ఆవరింప 

బడి చానిని పదలింపబేయజాలఅదు,. మరియు వానిని స్వస్థానమునందు _స్థంభింప 

జేయును, అపానవాతము బంధించుట, గద్య పబేశము స్తంభించుట, గుద ప దేశము 

నందు కూల ఈలతుణకులతోకూడి మలము కొద్దిళొద్రిగ జెడలును. అప్పుడు తీక్ష్యమెన 
బస 

వ స్టీనిగాని పిశేచనాపషభధమునుగాని ఈయకలయాను, లంధభునమును చేయింపవల 

యును, పానౌపఫమును ఈయవలయు ను. 

మూక! రూక్షం విరేచనం పీతం రూకేణాల్వబలేన బౌ | 

మాకుతం కోవయితాంజ2 శం కరాాద్లోశానువదవాన్ ! సమ 
ఏ ట్రస్ట్ ్ట 22 

కూలాని ఘోరాతి నర్భగా|తేషం మూరుకేః | న్నేహాస్వేదాదిక_న్త త 

కారో వాతహాతో విధి; 1౫2 

జ్ 

NN 

ఆ॥ రూతుడుగి శున్న వాని చేగానీ స్వల్వ్పబలముగల వానిచేగాని రాక్ మెన 
వీశేచనాపభమా సేవింపజడినయెడల అది వాశియును వెంటనే (పకోపింపచేసీ ఘోర 
ములేన ర ప(దవములను కలిగించును, (పకో పించిన యా వాతము సమస్తావయవమాల 

యందును ఘోేరములిన స్తంభము శూల వీనిని కలిగించును. అప్పుడు స్నేహము 

స్వేదము మొదలగు జాతసారములెన చికిత్సలను వేయంపవఠలయాను, 

మూ! స్నిద్ధన్య గురుకోస్టన్య మృదూ క్రై. క్యోవభం కఫము | 
పిత్తం వాతం చ సంరుధ్య నతస్టా) గౌరవం క్షనుమ్ | జ్య్యాల్యం 

సాజ్ఞమర్షం చ కుర్వాదాశు తదుల్రిఖేత్ | “లజ్ఞ్యెనం పొాచనం చాత) 

స్నో తకం చ శోధనమ్ 194} 

అ॥ మిక్కిలి న్నిస్ధడుగనున్న వాడును గుగుకోస్టము. కలవాడును మృదు వైనకోధ 
సౌప ధమును శేవించినయెడల ఆయాప.ధము కఫమును పీ త్తీనును ఊ శే శము నొందిం ' 
చి వాతీమ నరికట్టి బడలిక శరీరముబరువుగశుండుట పాలుమౌ లిక గౌర్భల్య ము శరీరమూ 
కృశించుట వీనిని కలిగించును. అప్పుడు (వెంటనే వమనముశు చేయింపవలయును', 



పై 
సిద్ధిస్థానము, స్09 

మరియు అంఘనమును చేయింపవలయును, పాచనాషభముల నీ యవల యు శు. స్నేవా 

కర్మను చేయించి తీక్ష మైన శోధనౌపభమును ఈయవలయును. 

అభ్యాయసంగ )వాము, 

మూూా! ఇల్యెతా వ్యానదః (వోక్తాః నరూపాః సచికిల్సితాః | 
టో “జిల “కా గాః వమనన్య విరెకన్య కత స్యాకుళ ల ర్నృణ మ్ | ఏ తాన్విజ్ఞాయ మజ 

నె వ త్ర త త్రః | న్ జ 6 ల మానవస్థ్వా శ్చ 98 దచ్యాత్సంశోధనం సమ్య గార్ గ్యార్థ: 

నృణాం నదా 196॥ 

ఇత్యగ్ని వేశకృ తే త_న్టే) చరక వతిసంస్కృ శే సిద్ధిస్థానే నమన 
ఇకో రల ర 9 విశేచనవ్యావల్సిద్ద్ధి ర్నామ వష్టో౭_ధ్యాయః | 

అ ఈ అధా్యాయమునందు._ సేర్చరులు శానివారిచే (బయోగింపబడిన వమనాష గ్ల 

వులవలనను విరేచనాొహపభములవలనను కలుగు వ్యాపత్తులును, వానియొక్క లకుణ 

ములును, చికిత లును "చెప్ప బడినవి. వీనిని అవస్థా భేదములను "తెలిసికొని నరియొన 

ఆరోగ్యము కలుగునట్లుగ శోధ నాప, ధముఅ ని య్యవల యును. 

ఇవ్విధంబున, (శ్రీపాదోపనామక కృష్ణమూర్తి శాస్త్రీ పణీకం బైన చరక దీపిక య చెడి 
చరక సంహీ తా వ్యాఖ్యానమునందు పమనవిరేచన వ్యాపత్సీద్ధి యనెడు 

ప హై ధ్యాయము సమొ_ష్టముం . 

ఆరా 

సప్తవాధ్యాయ ము, 
సరసన 

కరా] అథాతో నస్తివ్యాపదికీం సిద్ధిం వ్యాఖ్యాన్యామః గక 

ఆః పిమ్మట వ స్తివ్యాపదికీనిద్ధిని చప్పబోవుచున్నాను, 

మూ! ఇతి వా స్మాహ భగవాన్నా తేయః 12 

అ॥ ఆని భగవంతు దగు ఆ తేయడు చెప్పెను 

మూ! ధీరా ర్యా దార్యగామ్మోగ్య తుమాదమత పోనిధ్ధిమ్! పున 

ర్వసుం శమ్యగ 8 వవ్యచ్చ వినయాన్వితేః | కా కతి వ్యావదోన స్వేః 

కిం సముకైాన లతుణాః 1 కాళ్చీకిత్సా ఇతి (వశ్నాఖ్భు త్వాతాన 

(బపీద్దురుః |. 



510 చరకనంహాత 

ఆ॥ మేధాళ క్రీ ధైర్యము చ 'దార్యము గాంభీర్యము ఓర్పు నియమము తపస్సు 
వీనికి నిధియైన ఫునర్వసునుగూర్చి శిష్య సముదాయము వినయముతో కూడిన మె (క్రింది 
విధముగ నడిగెను, సరిగ | పయోగింప బడనివ స్టీవలన ఏవ్యాపత్తులు కలుగును * అవి 

ఎన్ని * వానికి శారణములేవి * అషమణముచేవి ? చికిత్సలేవి * అని (పళ్నింపగా 
గురువు |కీందివిభముగ చెప్పెను. 

వ_స్తివ్యావత్తులు - వాసయొక్క._ సంఖ = హేతువులు 

మూ! నాతియోగా క్ష మాధ్నానే హ్ కార్యా హృ త్పాప్షి 
రూర్థ్య్యతా | (వచాహికా శిరోజ్జార్తిః వరికర్షః వర్మినవః ॥ ద్యాదశ 

వ్ లీ వ్యావదో వ_్యోర నమ్యగ్యోగ నంభవాః | ఆనామేశకై కళ్ రూవం 

చికిత్సాం చ నిబోధత ॥6॥ 

ఆ|| అయోగ ము అతియోగము, క్షమము, ఆధ్మానము, పీక్కు, వృశ్చా పి, 
ఊర్థ్వగమనము, ( పవాహిక్ష, శిర క్యూలు అంగశూల, పరిర కము, పరి సవము జననీ 
పం డెండు వ్యాపత్తులును వ న్హ్ యొక్క అసమ్యగ్యోగ మువలన కలుగును, (ప త్యేకము? 

వీనియొక్క_ లకేణాములను చికిత్సలను చెప్పుచున్నాను. 

అయోగ వ్యావత్తుయొక్క_ లక్షణములు - చికిత్స. 
మూ! గురుకో పే ఒదిల పాయే రూ వాతోల్చశేవి వా! 

ఏతో2ల్పలవణ న్నే హదవమా[తో ఘనో=_ఏి వా | న_స్తిః న మభ్య 
తిం దోషం దుర్చల త్యాదనిర్హరన్ ! కరోతి గురుకోష్టల్యం వాతమూ 
(తశ కృద్దహామ్! నాభిన_స్తికజం దాహం పా శ్లేవం ఛ్యయథుంగు దే | 
కణఖాూగణ్లాని _వెనర్ల్యవురుచిం వహ్నే్మార్షవమ్ ! తతోిపాయాః జ్ఞాగణ్డాని వైనర్ల్య ష్నమార్డ JE 
(వమ థ్యాయాః వానం స్వెదాః పృథ గ ధాః | ఫలనర్వ్యో౭-థవా 

"కాలం జా త్వ శ స్తం విచేచనమ్ ॥ బిల్యమూల తివృ జ్రారుయనకోల 

కులుత్ణ వాన్ |సురాదిమూ తవాన్ వస్తిః న (పాక్ (జేవీతమాన యేల్ | 
అ॥ గురుకోష్టముకలవానికిగాని వాత _పధా నునకు-గాని రూక రీరముకల వానికి 

“గాని వా తాధ్రిక్యముకల వాని కీగాని (పయోగిం పబడీన వస్తి శీతఅముగగాని అల్పము 
ంలిన్నసేంథ నలవణము న్నే వాము దవముపరిమితి ఇవికలది౫ గాని చిక్కు. గ గానియున్న చో 
దుర్బల మెన ఆవ న్టీదోవములను తోభనొంిించి వానిని బయలువెడలింప చేయజాలక 
గురుకోస్ట్రళ (ము, వాత బంధము, మూతే బంధము, మలబంధభమ్సు నాఖియందును వీ 
యందునుబాధ, "తాపము, హృదయము పూ యబడినట్టుండుట, గుద (ప దేశము నందు వాఫు, 
దురద (గంధథులు, వివర్శత్వము, అరుచి, అగ్ని మాంద్యము వీనిని కలిగించును. అప్పుడు, 
ఆప్పముగనున్న పాచనకపాయమును ఈయవలయును. అ నేకవిధము.లెన స్వేదములను 



సిద్ధిస్థ్గానము క్1! 
శేయింసవలయును., ఫలవ రులను (పయోగింపవలయును, లేక సమయమును తొసీకొని 

వెేేచనాపథధము నీయవలయును, మౌేడు వేళ్ళు తడ చేవదారు యవలు కేస ఉల 
వలు వీినితోడను, సుర “మొదల పమద్య ములు నోయూ( తము వీనితోడనువూడిన వ సీని 
(ప్రయోగించి పూర్వ్యిమునందు (కుయోగింసబడిన వ స్తీని తీసి వేయవల యును. గా 

అతియెోా వ్యావ త్శుయొక్క_ లక్షణములు _ చికిత్స, 

మూ! స్నిస్థస్విన్నే ఒతితీక్ల ప్లా మృదుకో శ్టేఒతియుజ్య లే | 
తస్య లిజ్ఞం చికిత్సాం చ కోఢనాభ్యాం సమాచశేత్ ॥ వృక్నివర్టీం 

ణా 
వ్ల పదం కాళ్నరగ్శ౦ం మ వ్ 
Jena (on ధుకోత్సలమ్! విస్టా (దామాం మధూూకం 

( తల్లుల దాశ్రాయాః వక మసన (వ చ కుల థి" ( య క (లోహ స్య (వసాదో మధు 

కన్య చ! వినియ సఘృతేం వ స్తిం దద్యాగ్దా హేఒతి యోగ జే | 141 
అ|| స్వే వా స్వేదముఅను పొందినట్టీయు మృదుకోష్ట ముక లిగినట్టి య మనుజానక 

మిక్కిలి తీక్షముగను ఉన్థముగ నునున్న వ స్ర్తీని (పయోగించినచో ఆరిమోగము కలు 

గును, అప్పుడు, వమనవిశేచసముల యొక్క అతియోగ మునందో చెప్పబడిన అరక్న్షణా 

ములు కలుగును. వానియొక్క_ చికిత్సలే చేయింపవలయును, అతియోగమునందు 

తాపము కలిగినచో ముయ్యాకపొన్న కోలపొన్న పద్మములు తామరపువ్వు “పెగ్గు 
ముడు అతి మధుర ము నల్లకలువ _ాక్ష పండ్లు ఇప్ప వీని యొక్క_ కల్యమును పాలు 

బియ్యపు కడుగు _దాతుపండ్దరసము కాల్చిన పెంకులు చుంచబడిననీళ్ళు అతినుధుర 

రసము వీనియందు కలిపి నేతినికలిపి కానితో వ స్టీని చేయింపవలయును, 

క్ష మవ్యాపత్తుయొక్క- లత్సేణములు - చికిత్సే, 

మూ! ఆమదోహే నిరూ హేణ మృదునా దోష. ఈరిత 81 రుణద్ధి 

మార్షం వాతన్య హ_స్య్యగ్నిం మూర్భయత్యే పి! కమం విదాహం హృ 

చ్చ్వూలం మాహా వేష్ట న గార నమ్! కుర్యా త్స దై రహా శౌ సం పాచ 
Kk ా . - ) 

చైళ్చాప్యు పాచరేత | పీవ్పలీ క_త్తృణోళీర దారుమూ ర్యాశ్ళితం 

జలమ్! ఏ బిత్పొవర్చలోన్ని శం దీవనం హృద్విశో ధనమ్ | వచానాగర 

శక్యలా దధిమశ్టోన మూర్చి తః 1 యాః (పసన్నయా వా స్యురరిస్హై. 

నానవేన వా &! దారు (తిక టుకేం వథ్యాం వలాశం చిత్రకం శటీమ్ | 
గ 9 అలా _ బగ / మ్వముస 

పిస్ట్వా కుష్టం చ మూ లేణ వీచె క్టై రాంళ్ళ్చ దీవనాన్ | వస్తి $s 

విదధ్యాచ్చ నమూ, తం చాశమూలికమ్ | నమూ తే మధ వా వ్యక్ అ 
లవణం మాధుతె లికమ్ 1211 



512 చరక నంహిత, 

ఆ॥ ఆమదోషమునందు మృదువైన నికావావ స్టీని ఇచ్చివచో దోషములు జో 

కమునొంది వాతముయొక్క మౌర్షమును అరిక టి జాఠరాగ్ని ౨ చెరచి మూర్భను కోతి 

గించును. మరియు క్షమమా అధిక "మెనతాపమ వాదయకూల మోహము మెలి వేయ 

బడుచున్న ట్లుండుట ) శరీరము బరువుగనుండుట వీనిని కలిగించును. అప్పుడు రూక్ష శే స్టే 

దములను చేయించి పొూచనాపభనూల నియ్యవలయాను. పిప్పళ్ళు శామంచివూరి వట్టి 

వేళ్ళు జేవదారు చాగ వీనితో కాచబడిన కపాయమునందు సౌవర్చలలవణమును కలిపే 

ఇచ్చినచో అగ్ని ది ప్రిని కలిగించి హృదయమును నోధిం చును, వస శుంఠి కచోరములు 

ఏలక్కాయలు వీనియొక్క_ చూర్షమును పెరుగుమిోది తేటయందుగాని సుక యనెడి 

మద్య ముయుక తేబయందుగాని అరిష్ట మనెడి మద్యమునందు గాని ఆసవమడి 

మద్యమునందుగాని కళిపి పానము చేయింపవలయును. జేవచారు (త్రిక టుకములు కర 

కాయ మోదుగ చి తేమాలము క చోరములు ఇెంగల్వకోష్టు వీనిని గోమాత ముతో 

నూరి పానము చేయింపవలయును. మరియు దీపసనములైన మోరముల నియ్యవల యు గు, 

దళమూలములు గోమూ, తము వీనితోగూడిన వ స్త్రీని గాని నోమూ[తముతోడను అధిక 
"మైన పసెంధవలవణముచోడను కూడిన మౌధ్యుతెలికవ స్టీన్ గాని చేయింపవలయును. 

అధ్యాన వ్యావ ల్హియొక్క_ లతణములు - చికిత్స, 

వమూా॥ అల్బపఏర్యో మపహాదోపే. దూడ (కూరాశ యే కృతెః | 

వ _సిర్షిపావృలో రుద్దమూన్షోో రుస్ద్యాత్సమిర ణ్ ॥ న విమాగ్గో౭. 
నిలః కుర్వాదాభ్నా న మర్చపిడనమ్। వీదాహూం గురుకోష్టు భ్య ముమ్క 

వజ్ఞ ణ వేదనామ్ | రుణద్ధి హృవయం శూల లై రిత స్పెతశ్చ ఛానతి | 
మె 

ఫలశ్యామాదిభిః కుష్టకృష్ణాలవణనర్ష ౨ మెక | భూమవమాపవవాకిణ్య 

మోర చూ న్రైన్లు డె కృతామ్ ' క్ర రాజ్దుభనిభాం వరిం యవమధభ్యాం 

నిధాపయేత్ ॥ సభ్య కృసింవ్న గా తన్య తె తే లాకాం న్నేహీశే గుదే। 

అథవా లవణాగారధూమసిగ్థార్థక వ కృ తామ్ | బెల్యాదినా సిమూహాః 

స్యాత్పీలునర్ష వమూ త వాన్ | నరలావమర దారుఫాె నం సిద్దం చె వాను 

వాననమ్ ॥26॥ 

ఆ॥ అధిక దోష. ములుక లిగి నట్టి యు దూతండుగ నున్న ట్రియుగ్రూర కో ద్ధ ముకలిగి వట్టి యు 
మనుజునకు స్వల్పళ క్ లవ చీని (పయోగించినయెడల ఆవ చస్టీదోషములే ఆవరి.పబడి 

ఆరికట్టబడినమౌర్షముక లద "వాత ముయొక్క_మౌర్డమును ఆరకట్టును, అప్పుడు వాతము 
ఇతరమౌర్షములను పొందిన దై మర్మ ములయందు చొధనుక లిగంచునట్టి ఆధ్మా నమును కలి 

శించును. 'సరుకోస్ట ముకల వానికి అధికమగుతాపమునుక లిగించును వృహణముల యందును 
గజ్జలయందును బౌధను కలిగించును, ళూలలతోగూడి వాదయమును పొందును. శరీ 
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శమునందంతటను తీరుధచుండును. అప్పుడు (మంగ కాయలు తేగడ 'సుదలగువాని 
తోడను చెంగల్వకోష్టు పిప్పళ్లు సెంధవలవణము ఆవాలు వీనితోడను కరిఘభూపము 
మినుములు వస సురావీజయు యవతారము వీనితోడను బెల్ల మును చేర్చి చేతియొక్ల 
బొటన వేలు పరిమితి చేయబడినట్టియు మధ్యయందు యవ చూర్షమును క లిగినట్టియు 
వరు అను _తెలమునందు తడీపీ వానిని, న్నే వా స్వేదములు చేయింప బడినట్టి వాని యొక ,_ 
చమురు వూయబడిన గుద పబేళమునందు (పయోగింపవలయును, లేక సెంధవలవణము 
కరిధూపము తేల్లా వాలు వీనితో చేయబడిన వర్తులను ప్రయోగింపవలయును. మౌ శేడు 
వేళ్లు “ముందల గు వానితోడను కొందగోస ఆవాలు గోమూత్రము వీనితోడశు కూడివ 
నిరావావ స్టిని చేయింపవల యును, సరళ జేవదారు 'జేవదారు వీనితో సిదముచేయ 
బడిన 'తెలముచే అనువాసనవ స్త్రీని చేయింపవలయును, ? 

హి క్కా-వ్యావత్తుయొక్క- లక్షణములు _ చికిత్స, 

నమూ! మృదుకఠోష్లే౭._బతే న స్తిరతికీక్షై2_కినిర రన్ |! కుర్మా అ వం ఈ పొ 2 
ద్ధి క్కా-దికం తత్ర పహొక్కా-ఘ్నం బృంహణం చయత్ | బలాస్థిరాది 

కాశ్ళర్య[తిఫలాగుడనై స్థృవె | | న్మ్యవనన్నార నాలాన్లై స్తైలం పక్రా౭- 

నువానయేల్ ॥ కృస్టూలవణ యోర క్షం వి బేదుస్తాబ్బునా యుతమ్ | 

ధూమ లేహారసశ్షీర స్యేదాత్చాన్నం చ వాతనుత్ 1:91 

ol మృదుకోస్థ ముక ల వానికిని దుర్చలుడుగ నున్న వానికిఏ మిక్కి_లితీక్ల మెన 

వ స్టీని ఇచ్చినయెడల ఆవ స్టీ దోషములను అధికముగ వెడలిం చి ఎక్కిళ్లు మొదలగు 

వానిని క లీగించును. అప్పుడు హి క్కా నాశక మెనట్టి ము బృంవాణమెనట్టి యు చికి 

తను వేయింపవలయుంము, ము త్తీవపులగ ము (హస్యపంచమూలములు సెగ్గుమ్ముడు 

(వ్రిఫలములు , బెల్లము సెంధవలవణము సురామద్యముయొక్క_ తేట ఆర నాళమ చెడి 

మద్యము కాం జికము "మొదలగు మద్య ములు ఫీనితో “తైలమును త్రయారుచేనీ దానితో 

అనువాసనవ న్టీని చేయింపవలయును, మరియు పిప్పళ్లు సెంధవలవణము వీనియొక్క_ 

చూర్ణమును. కస్ట పరిమితిగ (గించి వేడినీటితోకలిసి పానము వేయింపవలయును, 

వాత నాళకములఅగు ధూముపొనములు తేవాములు. మొంసర సములు పాలు స్వేదములు 

ఆహారములు వీనిని ఈయవలయును, 

హృ త్సా ప్పి వ్యావత్తుయొక్క- లతణములు యా చికిత్స, 

మా! అతితీక్ల నవాతో వాన వా సమ్యక్ (పవీడితః | 
క 

ఘట్ట యేద్ధృదయం వస్తి స్తత్ర కాశకు శేత్క_ మె! స్వాత్సాన్గులవణస స్థ 
అణ 

కరీరబదరీఫ తై ౪ | కృతే ర్వ స్తిర్ణితేః సిద్ధం వాతమ్నెళ్చానువాననను॥ 



వ్] జ్జ చదకనంహిత 

అ॥ మిక్కిలి తీక్షయుగ నున్నట్టికాని వాత ముతోకూడి; ట్రీ కాని "సరిగ నొక్కు 
బడసట్టికాని వస్తిహృాదయమును పొంది ఫీకించును, ఆప్పుడు కుళదర్భ రె్జదర్భ్శ నీట్రి 
రెల్లు అన్లు(దవ్యమాలు లవణస్కంథము వెదురు మొలక లం రేగుపండ్లు వీనియొక్క 

కపాయవనుతో వ స్తిని చేయింపవలయును, వాత నాశక (దవ్యముఐతో తయారుచేయు 
బడిన న్నేవాములతో అనువాసనవ స్తీని చేంయింపవలయొును. 

- ఆరగ మన వ్యావత్తుయొక ,- లశేణములు _ చికిత్స, 

. ల బే 9 మూ! వాత మూతే పురీపూణాం ద్ద వేగాన్ని గృప్లూతః | అత్తి 

(వవీడితో వస్తి ర్భుఖేనాయాలి వేగవాన్ 1 మూగ్భావికారం తస్యాడా 
న యమా డ్ స ది yx దృషహ్ర్యా భీచామ్చునా ముఖము |! సిష్చా త్పాగ్య్భ్యోదరం చాధః [పమ 

యీ దత్! శేకేపాంక్నవు వాకా పలు తాన జ్యాద్వీజ యచ్చతమ్! శీ ₹బూరకృష్య వాకాే ధనుపు (తానయుచ్చ 

తమ్ | గోఖరాశ్వ్యగ జ ః సింహా రాడప్తేష్ట్యై నృథ్ రగైః ॥ ఉల్యాాభి 

రిముసాన యీదధ౪?। వన్త,వాణి గపాః కణ రెకనునక్స వని స్యాన యదధః। శ్రా గ్రయోః కణం రున్ధ్యా 
"| 3 | ల్ వ్ నం sD > og g న్నం [మాయ తభా | | పాణోదానని ఛ్ ద్ధి (వసిద్ధత రమార్లగ } 

అపానః వవనో వస్తీం తమా శ్యెవావకర్ద తి తతః [కముకకల్కా-త్ం 

పాయ యేతాన్లు నంయుతమ్ ! ఇ స్యా క్రెక్యాత్స్చర త్యాచ్చ వస్తీం 

వాస్యానులోమ యేత్. |] వక్యాశయస్థి తె స్విన్నె నిరగూహో డాళ 

మూలిక: | యవకోలకుల టైశ్చ విభయోూమూ తి సాధితః | టెల్యాది 
Cal 

వలానరా లేన సిద్ధ* వ_స్థిరుర స్థితె। శిరసే నానన ధూమః వచా 

ద్యం నరవ 8 శిరః I89॥ 
రె 

ఆ॥ వ_స్టీని పయోగించిన పుడు అపాన వాతము మ్యతేము ప్రురీపము వీని యొక్క 

జేగమును ఆరికట్టినచో వస్తి మిక్కిలి పీడింపబడ్రి వేగమూకోకూడినాడై ముఖమునుండి 
బయలు వెడలును. ఆట్టి వానికి మొదట మూరృకలిగినచో చన్నీటిని మాఖముమోద చల్ల 
వలయును, పౌర్భ్యములమొదను ఆదతరముమోనను వా_స్తములతో (కందకు రాయవలా 

యును. మరియు వానికి వీచవలరరుంను, జుట్టును పట్టుకొని ఎత్తి ధనుస్సు ఎద్దులు 

గాడిదలు గుజ్జములు వనుగులు నీంవాములు రాజభటులు పొములం నిప్పుతో కూడిన 

క్రకైలు వీని తోడను ఇట్టిఇతరముల తోడను భయ పెట్ట్లనలయును ఇట్లు చేనీవ స్త్రీని (క్రీండికి 

దిగువ ట్లు చేయవలయును. వీనియొక్క_ కంఠ మును వ స్త ములతోడను వా సములగోడను 
య 2) ఆటీ 

బిగపట్టవలయును. అట్టి సమ యమున మరణముక లుగ కుండ చూడవలయును, అట్లు బిగ 

పట్టీనచో (పౌణవాతమునకును ఊదొనవాతేమునకును నిరోధముకలగుటవలన అపాన 

వోత్రము తనయొక్క మౌర్షమునుపొంది వెటనే వ స్ప్ని (కిందికి ఆకరి చును, పిమ్మట 
| ౧ చు ర్న న్ 

కర్ణ పరిమితిగల పోక కాయల కల్క మును కాంజిక ము "మొవలగు ఆమ్ల దవ్యములలో 
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కలిపి ఇచ్చినయెడల అది ఉన్ల గుశామును తీక్షీసణమున్చు సేసుణమును కలదగుటవలన 
వ స్త్రీని ఆనులోమమునొందెంచుశు, పశ్యాళశయమునుపొందిన పుడు స్వేదకర్మను చేయించి 

దళమూఅములు యవలు శేగుపండ్లు ఉలవలు గోమూ త్రము వీనితో తయారుచేయబడిన 
నిరావావ స్పీని ఇయ్య వలయును. వక స్థల మునుపొండిన పుడు మహాపం చమూలములతో 
శ్రయారుకాబడినవ స్త్రీని ఇయ్య వలయాను, శిర స్ఫునుపొందిన పుడు నస్యక ర్మనుధూమ ప్రావ 

మును చేయింపవలయును. మరియు అవాలకల్కు_మును శీరస్పువకు పూయవల యును, 

(వవాహి కావ్యావత్తు మొక్క లతుణములు - చికిత్స, 

9 ల య జి యా. స్నిస్సస్వి న్నే వువోవోపే. వ_స్తిర్శృద్వల్ప ఖేవజః 1 

ద అధ ల క 
ఆ ఫ్ర ఇ్ట్టల్బం హా రేద్లోషం జన యేచ్చ (వవాహీశామ్ || శయథుం 

'వస్తిపాయ్యాశ్చ జక్ట్రుసదనం తథా | నిరుద్దమారుతో జన్లుర భీక్లం 

సంప్రవాహ తే! స్వే దాభ్యకజ్ఞాన్ని రూహాంశ్చ నోధసీయానులోమికాన్ ! 

| Eh ఇ క్ష ణ విదధ్యాల్లజ్లయి కో స తు వృత్తి] కు ర్యాదగరి_క్షనత్ 1 2/1 

అ॥ స్నేహ స్వేదములను పొందినట్టియు అధిక మైనదోపషములు కలిగినట్టియు 

మనుజునకు మృదువైనట్టి యు స్వల్ప మెనట్టియు న దీని ఇచ్చివచో ఆవ స్తీ దోషములను 

ఉ ్రేశమునొందించి కొద్దికొద్దిగ వెడలించుచు ప వాహికను కలిగించును. మరియు 

వ న్టీ_పదేశమునందును గుడ పదేయునందును వాపును కలిగించును. పిక్కలను తొడ 

లను కృశింప చేయును, అరికట్టబడినవాతి ముకల యా మనుజుడు దోషమును కొద్ది 

కొద్దిగ తేజు చువెడలించును. అపుడు స్వేదముఅను, అభ్యం౦గ ము అను, శోధింప చేయు 

నట్టియు అనులోమమునుక లిగించునట్లియు నిరూహవస్తులను చేయింపవఆయునా, 

అంఘనమును చే ముంచి, విశే చనకర్మ చేయింపబడినవానికి వెష్పబడీన పేయాది|కమము 

వాచరింపవలయును, 

శిరశ్మూలవ్యావత్తు మొక్క. లక్షణములు = చికిత్స, 

మూ॥ దుర్చ్భలే తీవదోపే. చ శ్రూరకో స్తే. తనుకర్మ్భుదుః | 

న్టీత్రో ఒ౬ల్బళ్చొావృతో దోమైర్య స్తిస్తద్విహత్ అనిల? 1 గాంతాణ్యను 

సరన్ మాచే ష్ ;మూర్ధ సం విభావలి 1 (గవాం మన్యే చ గృకహ్లోతి 

శిరః కళ్ళం భిన త్రై చ! బాధిర్యం కర్లసాదం చ పీననం నేత విభ 

మమ్ 1 కు ర్యాదభ్యష్టానం "తె లలవకోన యథావిధి 1 యుక్టొన్షత్సధమ 

నెర్న నై ్వధామెరాగ్యవిశేచనై | తీశ్ఞనులోమి శేనాథ స్విన్నంభు శ్రే 

౬నువాన యేత్ 1 వి శేచ నై ర్నిరూహెశ్చ వ స్తిఖిశ్చానులోమి క్రై 314/1 



£16 చరకనంహిత , 

ఆఅ|॥ దుగ్చులుడుగను తీవమెన దోషములు కల వాడును కూరకోేస్థము కోల 
వాడుగను నున్న మనుజునకు పలు-చను మృదువు? ను శీత్రలముగను స్వల్ప ముగను 

నున్న వని ఇచ్చినయెడల ఆవ స్త్ వోషమాఅ చే ఆవరింపబడును. దానిచే వాత్వ్వు 
(పకోపింప చేయబడినడై అఆయామౌర్షముల ద్యారా సమస్తావయవములఅయందును సంచ 
రించుడు ఊర్ణ కమగ చ్వాపీంచి మిడను మిడకొంకుఅను బిగపట్టును, మురియు కిక 

స్ఫును కంధ్రమును 'భేదించును, “చెముడు చెవ్రలయందు ధ్వని క్స్ శఢ్యము కండ్లు తికుసట 
వీనిని కలిగించును. అప్పుడు సెంధవలవణముతో కూడిన “కెలముతో తేణివిధమున 

అభ్యంగమును చేయింపవలయును, (పథ మననస్య ములను చేయింపవల యును, నోట్రి 
యందలి దోషమును బయలు వెడలించు ధూమపొనములను వేయింపవలయును. ఆహ్హా 
రమునిచ్చి స్వేదకర్మను వచేంజంచి తీత మైనట్టియం అనులోమమును క లిగించువట్టి యు 
అను వాసనవ స్టీని చేయింపవలయును, విరేచనొపుధము లను అనులాోో మమును కలిగించు 
నిరావావస్తులను ఇయ్య నల యు ను. 

అంగ ళూలవ్యావత్తుయొక్కం లతణములు - చికిత్స, 
అమి. 

మూ! సుస్విన్న స్నిద్ధదేహాన యగ వ స్తీగ్యిధీయ లే | అతి 
గార్ ~ ల ఛి ఆలో శ వం ఆగ పళ్ల గుర్చుల్చెవ సోఒతిమా తం వవర్తయేత్ | (సు లేషు తన్య 
Ns క్ u J HE వే pt మో శో. ర్ల దోషేషం సరూఢ న్యాతి మా[తళః | _సబ్దోదాళ్చ_త్తీకోవ్యృన్య వొయుః 

నం, వతిహాన స్ 1 విలోమన సముద్భూతో రుజత్యజ్లాని "జేహినః | 
గాత వెష్టననిస్తోద భేదస్క్ఫురణబ్బవ్యు 2 : తం సీ అలవి కా భక్తం సేద 
న్ా అధ్యా గ అగ వ ఇ తామ యెదువ్ల ఇ రజా | ఎరజ్జువ తేని హ్కాల్య థె క (వన్హరై కొవపాద యత ॥ 
యవాన్కు-ల్రాన్కో లాని పఖ్బుమూ లే తథోభ య్ | జలాఢకద్యయే 
వక్తా పొదశేసేణ తేన చ! కు ర్యాత్సబిల్యతెలోన్న లనణేళ నిరూహ 
ణమ్ ! నినాహేణ సమాశ్య_స్తం (దోణ్యాంతమన గా హయేత్ | తతో 

భు కృవత_న్తన్వ కార యేవనువానన మ్ ! యర్టీమధుక లే లేన బిల్యతె జ - J ey షు టా లేన వా భివక్ 154 
ఆ॥ స్నేవా స్వేదములం జబాగగ పేయింపబడినవానికి మీక్కి_ లి తీళ్ష్య మెఐట్రియు 

గురుగుణము క లిగినట్టియు వస్హిని ఉపయోగిం దినచో దోషములు అధికముగ జెడలును, 
నిమావావ _స్పివలన అధిక మగ (సవించిన దోషములు కలిగినట్టియు _కద్ధియుగను ఉదా 
నర్హముతో కూడినదిగను నున్న కోస్టము కెలిగినట్టియు మనుజునవ వాతము (పఠకో 
పీంచి విలోమ తి నొందినదై అవయవములయందు నులిమి వేయబడి వట్టు ండంట సూదు' 
అతో పోడవబడినట్టుండుట | బదలుకొటబడుచును టుండుట తోొలవబడుచున్న టుం , రగా (ద్ర లు a ఇ as 
డట పగులకొట బడు చున్న ట్లుండుట అనెడి బాధలను కలిగించును, అట్టి వానికి సెం 
ధవలవణముతో కూడిన తేలకునువూనీ వేడినీటితోడను ఆముదపాకల క సాయము 
తోడను కడుగవలయును. (ప_స్థర స్వేచమును చేయింపడకలయును. యవలు ఉాలవలక 



న ఫ్రానము? ఫ్ 
"శేపపండ్డు మహాహంచమాళములు (హస్వపంచ మూలములు వీనిని రెంచాఢకముఆ స్పీక్ 
యందు నాల్డ నవంతు ములు నట్లు కాది యాకహయమునందు బిల తెలమును. సెంధ్ధవ 

29 అదం బై క ఇ సొ లవణమును కకబ సుఖి స్లముగనున్న దానితో నిరావావ స్టిని చేయింపవలయును, 
అట్ల 9 న CE 

నిరూహవ న్లీచే ఉపచరింపబడినవానికి నీటితో శైయందు అవ-గాహ స్నానమున్వు 
డీ ఆల్ శ © శ ఇ అర్య ర శేయింపవలయును, పి సట ఆహారమునిచ్చి అతివుధుర 'తెలముతో గాని బిల తలము 
తోాగాని అను వాసనవ స్హిని వేయింపవలయును, శ్ 

వరిక _ర వ్యావత్తుయొక ( లతణములు - చికిత్స, 

మూ మృదుకోషాల్బదోవన్య రూతతీళ్ల ఒతిమాతవాన్ 
శ్ర Pra మాలా 

తోదం నాభేరధో రుజమ్ | నిబన్ధాల్సాల్స ముశ్లానం గుదనిన్షేఖనిం 
భవేత్ ॥ స్యాదుళీతౌవై నృత ) వయ ఇత్యూదిఖి శృతమ్ | యస్ట్యా 

ర -- రు 
పహాంతిలకలాంఫొం0 వ స్నిః సొాంట్లీర 8! ననరరన చా జిజిపి స ఆ ల్రెట్టి( 8 ర్తి న్ట్న్న భోజిన ననర్హర సయస్ట్యాహ జిజ్లని 

GR Do డాం జ్ కర్షమాక్షానమ్! విగియ దు్జా వస్పిః స్వా త్రి కాను మృదుభోజినః 158! 

అ మృదుకోస్థమును అల్బదోషమును కలవానికి రూక్నీమాగను తీక్షముగను 

అధిక పరిమితిగను నున్న వ సిని ఇచ్చినచో ఆవ స్పిదోష ములను వెంటే వెడలించి 

పిక రిక యనెడి బాధను కలిగించును, అటిసమయమున (తీక_ుదేశ ము గ్షజలువ సీ 
జో 0) Vind అలీ 

(పదేశము నాఫియొక్క_ [కింది భాగము వీనియందు బాధజనించును, మలముబంధ మతో 

కొద్దికొద్దిగ వెడలును, సుద పదేశమునందు గీయుచున్నట్లు చాధ కలుగును. అప్పుడు 
పాలను ఆవోర ముగనిచ్చి మధుర (ద్రవ్యములతో డను శీత ల[ద్రవ్యములతోడను ఇత్యాది 

గణముతోడను కాచబడిన పాలయందు అతిమధురముయొక్టృయా నువ్వులయొక్ష యు 

క్షల్క_ మును చేర్చి చానితో వ స్పిని వేయింపవలయును, తి క్ష_దవ్యములతోడను ఆము 

[దవ్యములతొ డను కూడిన మృదువైన ఆహారమునిచ్చి సర్జరసము అతిమధురము గిలిగి 

రింత కృష్ణాగరు రసాంజనము వీనితోకూడిన పాలచే వ న్టీని _ప్రయోగింపవలయును, 

వరి నావ వ్యా వత్తుయొక లతణములు - చికిత్స, 

వవ! పిత్తరన్తేఒన్తుఉట్లో వా కీల్ల్' వా లవణో౭_ధథ వా! వస్తు 

భ్ఞుదం విలిఖతి తీళ్షోజఒతివిదహాత్యవి | న విదద్ధః స్రవత్యసం పిత్తం, 

చా నేకవర్లనత్ | బహుధా హ్యాతివేగెన మోహం గచ్చతిచానకృత | 

ఆర శాల్మలివృ నై స్తు వ్వుళ్షై రాజం వయః కృతమ్ | నర్బిపా "యోజితం 

శీతం వ_స్తువ్నుస్కై (వ దావయేత్ | వటాదివల్ల వేస్యేష కలో యవతి 

లేసు చ | సునర్చలోపోదిక యోః కర్చుదాే చ శన్య'తే ॥ గుడే 

ఖు 



518 చర కనంహిోతే, 

సకాః (వ దేహోశ్చ న్త్రా స్యుర్మధు రాశ్చ య్! ర కృవితాతి సారఘ్న 

[కియా చాత (పశన్య తె | 0ల| 

ఆ॥ పీత్తీమును రక్తమును దుష్టినొందిన పుడు అను ప ధాన మెనట్టి కాని ఉప మె 
ర్ం రి 

నటిశాని తీత మెనటి కాని లవణ పధాన మెనటిగాని వ సీని ఇచ్చినయెడల ఆవ ని గుద 
లు రా 6 న క = € బ్ అంటి 

(ప్రబేశమునందు విదారణమును కలిగించును. తీత మెనవ స్తీ'మిక్కి లి దావాము సొందిం 
యను, విదగ్ధమ్నులెన రక్తమును పీత్తీమును ఆ నేక వర్లములతోో కూడి మిక్కి_ లి వేగముతో 

౫నాలసారులు బయలువెడలును. అట్టి మనుజుడు తరుచు మోహమునొందును. అప్పుడు 

బూరుగ ఫువ్వులయొక్క_ పచ్చితొడిమలను నలియకొట్లి మేకపాలతో కాచి యందు 

నత్రినిక లిపీ చల్ల నున్న దానితో వీని వేయింపవలయును. ఇట్టి కల్పనను మతి 

మొదలగు వానియొక ్క_ చిగుళ్ళు, యవలు, నువ్వులు, చెంచలికూర, బచ్చలికూర, దేవ 

కాం చనము వీనిలో దేనితో-నెనను త యారువేని దానితో వ స్తీని ప్రయోగిం చుట _శేష్థ 

ముగ నుండును. గుద పబేశమునందు శీతల ము లెనట్టియు మధుర (దవ్యములతో కూడి 

నట్లియు _దన్యములతో చేకములను 'బేపములను చేయింపవలయును, ర క్తపీ త్తమును 

అతిసారమును నశింపచేయు చికిత్సను చేయింపవలయును. 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

మూ! ఇ కేతా వ్యావదః (వోక్తా వ స్పైః సాకృతి ఛభేషజాః | 

బుర్ధ్యా కా_ర్ల్న్ట్యన తాన్ న_స్తీర్నియుక్షాన్నా వ రాధ్యతి! తీక్షత్యం 

మూతపల్వగ్నిలవణమోరసర్ద పై ః | (వొ_వ్రకాలం వీధాతేవ్యం వీరా 

టై పర్నార్డవం తథా! ఆపాదశల మూర్థ్యస్థాన్షో పాన్ వక్యాశ యేస్థితః। 
ఏర్యేణ వస్తిరాద శే ఖస్టో౭_రోో-_ భూర సానివ ॥ యద్యతుు_సుమ్మనం 

మి శొత్ఫోయ్నా దాగం హేత్సటః | తిద్వద్ద )వీకృ తా త్మా-యాన్ని రూ 
హో నిర జేనులాన్ ॥67॥ 

వా డీ 
ఇత్యగ్ని వేశకృ తే త్త చరక వతినంన్క లే సిద్ధిస్థానే వస్తి 

వ్యావడికీ సిద్ధిర్నామ స్త మో౭-ధ్యాయః || 

అ ఈఅధ్యాయమునందు సరిగ పయోగింపబడని వ స్టీవలనకలుగు వ్యాపత్తులును, 

వానియొక్క_ అతణములున్కు చికిత్సలును చెప్పబడినవి. వీనిని పూ రగ తెలినికొని వస్తు 
లను _పయోగించినచో పొరపాటును పొందడు, గోవూ తము కొండనోగు చిత 
మూలము సెంథ వలవణము యవశారము ఆవాలు వీనితో వ స్టికి తీక్ష త్వము కలం గును, 
పాలు మొదలగువానితో వ నీకి మృదుత్వమూు క్రలుగును, పశ్వాశయమునందున్న వస్తి 
పాదము మొదలుకొని శిరస్సువర కునునున్న దోపములను “ఆశాళమునందున్న సూర్యుడు 
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యందలి రసముల శువతెి ఛూ మీయంద అనువఠె తనయొక్క శ క్రి చేఆకర్ణి ంచును, కంకమ పువ్వుతో 

కూడిన జలమునుండి రంగును వృస్త్తయు హారించువిధమున) [దవీభూత ముగనున్న శరీర 
మునుండి దోప ములను వన్స్ వారించును. 

ఇవ్విథంబునం (శ్రీపాదోపనామకకృష్ణ మూర్తి శా సీ ప్రణీరేంబెన చరక్షదీపీక యనెడి 
చరకసంహి తా వాఖ్యానమానందు వ స్తివ్యాపదికీసిద్ధి యనెడు 

సష్టమౌ ధ్యాయము సమౌ ప్పము, 

మూ! అథాత; (పాసృత యోగి కాం సిద్ధిం వ్యాఖ్యా స్యామః గక 
2 

ae il పిళ్ముట _పాస్ఫత యోగి క సిద్ధిని చెప్పబోవు చున్నాము, 

మూ! ఇతి హ స్మాహ భగవానా ల్రేయః | 921 
ఆ॥ అని భగవంకుడగు ఆకేయాడు చెప్పెను, 

మూ! అభేమాన్సు కుమారాణాం నిరూహాన్ న్నేహనాన్ము 

దూన్ | కర్భకా విప్పుతానాం చవయ్యామి (వనృ తై: పృథక్ 181 

ఆ|| సుకుమవూరులక్రును కర్మలే బడళలికనొందిన వారల వను మృదువులైన నిరూవా 

వస్తులను అనువాసనవస్తుఅను (పసృృత పరిమొణముఅతో (ప ల్యేకముగ చెప్పు 

చున్నాము. 

మూ తీరాక వనృతౌ కార్యామధ్యుతై లఘృ తా _త్త)యః | 

ఖుచేన మధితో వ_స్తిర్యాత ఫో బలవర్ల కృత్ || ఏన కః (వనృతే స్రైల 

(వనన్నామ్మోద సర్పిషోమ్ |! బల్యాదినూలక్యా భార్యా కౌలా షా 

న వాతనుత్ | పజ మూలర సాత్ప్సజ్బు ద్యాతె లాత్ మో దనర్చిపోః | 

ఏవైకః (పకృతో వ స్తిః శ్నే హనీ యో౭నిలావహాః 121 

అ! పాలను రెండు ప్రసృతేమలుగను తేని -తెలము భృతము వీనిని ఒక్కొక్క 

(పేస్ఫతవాగను (గహించి గరికుతో కలియ త్రిప్పి దీనితో వ స్టిని చేయించినయెడఆ 
వాతమును పోగొట్టును. బలమును వర్షమును కలిగించును, ,తేలము సురామద్యము 
యొక్క తేట తేనె "నెయ్యి వీనిని (వ త్యేకమగ ఒకొక్క. (పసృతముగను దళమాఅ 

కపూయమును రెండు[ప్రసృత ములుగ ను ఉలవల కపాయమును రెండు ప్రస్ఫతే ములగ ను 

గహించి దీనితో వన్టీని చేయించినయెడల వాతము నశించును, పంచమూల కపాయ 



520 చరకనంహితే, 

మును ఆయిను _పస్ఫత్రములుగ ను ఒతేలమును రెండు (పసృకములుగను "లే-నను రక్ష 

పస్ఫతేముగను ఘృత్రమును ఒక (పసృతముగను [గహింని దీనితో వ న్టీని చేయించిన 
రొడల వైఎ గ్ధన్ధ్రమును కలిగించును. వాతమును పోగొట్టును, 

ఖా క ౧ ర శు కన సో అ మూ॥ నె న్ధవాగ్ధాతు వైకః మోదతే లవయో ఘృ తాత్ 
నూ 

(వసృతె హూపుపాఖ్యాచ్చ నిరూహాః శుక కృత్పరః॥!_ వటోలనివ్బాభూని 

మృరాస్నాన _్షచ్చదామ్మునః। చత్య్యార 8 వన్ఫతా వకోఘృ తాత్సర్ష వ 

ఏల్కిత:! నిరూహాః వల్లా తిక. యం మోూహాభివ్యన్షకష్టనుత్ | విడబ్బ 

(తిఫలాళ గుఫలముస్తాఖు పర్షి కాత్ | కపాయా।త్పస్థ తాః పళ్బతైలా 

చేతో విమథ్యతాన్ | విడజ్ఞపిష్పలీకలో- నిమాహాః |క్రీమినాశనః | 

వయస్యేము స్థిరారాస్నావిదారి తె దనర్సిపామ్ ॥ వకైకః వసృతోొ 
వస్శిః కృస్తూక లో వృషత్యక్రతీ | చత్వార స్రైల గోమూూ|త్రదధిమళ్ణామ 

కాళ్లి కాత | (పనృతాః నర్షమైః స్యిఫ్టైర్విట్ సజ్జానాహాళేదనః॥ శరదం 

ఫ్రాళ్టుభి చేరణ్ణ రసా క్రెలాత్పురానవాత్ | [వన్ఫతాః వజ్బ్చు యష్టా 
హో కాస్త మాగధికా సితా | కలో వస్తిస్తు సానాహేా మూత్ర 

కృచే వరో మతః ॥ [౨]! 

అ॥ సెంధవలవణమును అర్ధకర్ష పరిమితిగను తేనె తైలము పాలు నెయ్యి వీనిని 

(ప ల్యేకము ఒక్కొక్క (పచృతిముగను పోడత్రరక పాయమును రెండ పసృృతములు 
గను (గహించి దీనితో నిరూహావ స్త్రీని చేయించినయెడల కుకమును వృద్ధినొందిం 

చును. చేదుపొట్ల వేప నేలవేము సన్నరాస్నము ఏడాకలఆరటి వీనియొక్క క పాయ 

మును నాలుగు (పపస్ఫృతములుగను ఘృతమును జెళ (పస్ఫతముగను (గహించి అందు 

ఆవాల కల్కు_మును కలిపి దీనితో నిరూవావ స్పిని చేయించినయెడల (పమేహములు 
అభిష్యందము కుష్ట ములు వీనిని నశింప వేయును, ఇది పంచతి క్షనిరావావ స్తీయని చెప్ప 

బడును. చాయువిడంగ ములు | తీిఫలములు మునగ (మంగకాయలు తుంగ గడ్డలు దంతి 

వీనియొక్క_ క-పాయమును అయిదు (పస్ఫకములుగను _తెలమును ఒక (పసృ్పతీముగను 

కలిపి బాగుగ మధించి అందు వాయువిచదంగ ములు పిప్పళ్ళు వీనియొక్క కల్క__ మును 

చేర్చి డినితో నిరావావ స్టీని చేయించినయెడల (క్రిములు నశించును. ఖ్నీరకాకోళి 
ఇలకు ముయ్యావపాన్న సన్న రాస్న ము నేలగుమ్మడి వీనియొక్కు_ క సాయములను 

ఒకొక్క (పస్ఫతేము గను తేనెను ఒకపసృతముగను మఘృతేమును ఒక(ప్రసృతేముగను 
(గ్రహించి అందు పీష్పళ్ళయొక్క_ కల్క_మాను చేర్చి దీనితో నిరావావ సీని చేయిం 
చినయడల స్యకవృద్ధిని చేయును, _తెలము గోమూ తము "పెరుగుమోది లేటఅన్లు కాంజి 
కము వీనిని నాలుగు (పస్ఫతే ములుగ (గ్రహించి అందు ఆఅవాలయొక్కా కేల్కు_మును 

చేర్చి దీనితో నిరావావ న్టీని చేయించినయెడల మలబంధభమును ఆనాహమును నశిం 



సిస్ధస్టానము క్ 
చును. పర్టేరుక హాయము కొండపిండిక సాయము ఆముదపు వేళ్ళు కషాయము తైలము 
నురతో త యారు వేయబడిన ఆసవము ఈబ్రయిడింటిని ఒక్కా క కు ప్రసృత్ మున 

(గ్రహించి అందు అతిముధురము రేణుకలు పీప్పళ్ళు పంచచాన నిఫియొక కు కఅ 

మును చేర్చి దీనితో నిభావాన చీని చేయిం చినయెడఆ ఆనావామును మూత్ర కృ 

స్టా 

చ్చ 

జాన్ - 3 
నమూ! వతె నలవణాః కోస్టా నిచూహో;, (వన్ఫతో నన 1. 

అ॥ మన వెప్పబటిన ఫొమ్మిదివిధమలగు నిమావహావస్తుల యందును సెంధవలవ 
ఇమును చేర్చి వానిని గోరు వెచ్చగనున్న ప్పుడు (సయోగింపవలయును, 

మూ! మృదువస్తా జజేభూ తే త్రీక్ష' జనో వ సిరి వ్య ల తీ _స్తిరష 

రిక ని తె స్వాదు (వత్యాస్థావనమివ్యు శే 115! 

అఆ మృద్నువైనవస్పి స్సిని ఉ పయోగించినప్పుడు ఆవ స్స్ జడ్త్వమునుపొందినచో 

ఆప్పుడు తీళ్షు మైన ఇత్రరవ్వు సీని _పయోగింపవలయును, శ్రీక్ల మైనవ స్టీచే ఆతియోగము 

కలిగనయెడల అప్పుడు నుధురక సముకల (దవ్యములతో పదము చేయబడిన ఆసాపవ 

వ స్టీని వేయింపవఆఅయును, ఇ | 

మూ! వాత వసృష్టస్యో నై ఫశ స్యుర్ణుదదాహాదయో యది ! 

(దావామ్బునా (తీవృత్క-లం దచ్యాచ్దో షానులోమనమ్ | తద్ధి పి ర్త 

శకృద్యా తాన్ హృత దాహాది కాష్టయెల్ 1శుద్ధ శ్చాపి నిచేచ్భ తాం 

యవాగూం శ ర్క-శాయుతామ్!అధచాఒతివిరి క్ష కః స్యా ణవిట్క-! న 

ఛత యత్ 1 మూవషమయాూపసెప. పేణకుల్ళాపాన్సి బేద్దధ్యధ వా సురామ్ 1186 

అ చాతముతోకూడినవానికి ఉన్ల ములైనవస్తులను (ప్రయోగించుటవఅన గుద 

(పజేళయమునందు తాపము, మోహము 'వదలగునవి కలిగ శయెడల _దాకుర సముతో 
(తీవృత్కు_ల్క_ మును ఇచ్చిపచో దోషములకు ఆనులోమనమునుక లీగిం చి పీ త్తీమును మల 

మును వాతమును వారింపచేనీ తాపము మొడలగు వానిని శ మింపచేయును, సద్ధుడనపినప 

శీతల మైగట్టియు పంచ చారతోకూడినట్టియు యవాగువును పానము చేయవలయును. 

వలేచనమురధికముగనగుటవలన మలముశ్షీభ్రించినచో ఆల చందలను మీనపక్షట్టుతో 
చీయవలయును, లేక పరుగును గాని సుర య నెడిమద్య మును గాని తఃయవల యును. 

మూ! సామం చేదతిసా న్యేత శూలారోచకవాన్నరః 1 న 

తదా హాపుషాకుస్ట నత దారువణాః కిజేత్ 1 ' శకృద్యాతేమస్ఫక్సీ_్తి త్తం 

కస్టం వా యోజకిసార్య శే | పక స్తత) సీకి క శ్రేష్టం 

భివగ్గిత మ! షా 'మేపాం ద్యినంసన్థాత్త్రింశ చే దా భవన్తి న్తితే . శేవలై 8 



ఫ్ 29 పరక్నంహీత 

నహా చే త్తింఛద్వి ద్యాత్పోవదవానవి || ళూల్మవ వాహికాధ్య్టన వరి 
క_ర్యరూచిజ్యరాన్ | నత్ళిస్థాదాహా మూర్చొన్తాంక్బెపా వి ద్యాదువ 
(ద్రవొన్ | బ్ర: | 

అ॥ ఆమముతోహాడిన అతిసారమును కలిగియుండి కూల ఆరేచకము. వీనిన్లో 
కూడిన నునుజానక బోడతరము చెంగల్వకోష్టు [గంథితగరమా చేవదారు వసి వీని 
యుకు_ కహోయమాను పానము వేయింపవఅయును. ఫుకీషము వాతము రక్తము 
పీత్తమా కఫము వీనిలో దేని -సెనను గుద మౌర్షమున వెడలించుకున్న చో అప్పుడు ఆయా 
దోప. నాళళ్రములుగ చెప్పబడిన ద్రవ్యములతో సిద్ధము చేయబడిన విని (పయోగం 
చుట (శేష్థ మైన చికిత్సగ నుండును. ఆమము మలము వాత్రము “మొదలగు ఈ ఆకును (ప ల్యేక భేదముల వేతను రెండేని కలియుటవలనను ఊప దవములతోడోను ముప్పదివిధ 
ములుగ నుండును. కూల [(పవాహిక అధ్యానము పరిక ర్మికము అరుచి జ్యరము దప్పిక 
తాపము మూర ఈ త్ వ్ళదియు ఉప డవములంగ నుండును, 

సాచనం శన్య లే వ్పిరామే హీ (వతిషిధ్య తే || వాతేఘ్న | గాహీ ర్త 
మెర్య స్తిః శ వతి శన్య లే సా్యాద్యన్తులన గై ॥ వ్ స్ట స్నెహావ స్టిః 
నమారశే ॥ ర_కే ర కేన పి కేతు కపూాయసా దుతిక్ష్కై ౩ |! సార్య మాణే కఫేవసి కషాయ కటుతిక్షవై + 1 శకృ్ళతా. వాయునో 
వామే లేన వర్పన్య థాని ల | సంనృస్హై.2 నరపొనం స్యాదో్వ్యోపాన్లు 
లవ గై ర్యుతమ్ ! పి_కెనామేజఒనృజూ వాపి తయోరావేన హో పునః | 
సంనృష్ట యోర్ఫ వేత్సానం నవో్యవకటుతి క్తకష్ |) తభా22మే కప 
నంనృ్తై. రక పూయ వ్యోవతి క్షకమ్ |! ఆమే తనుకౌఫ వ్యోవక పాయ 
లవతై ర్యుతమ్ | వాలెన విపి. ఫి త్తే వా విట్పిత్తాన నథోజనిలే ॥ 
మధురాన్లు కపొయః స్యాత్సంనృృ ఫే వ_స్తిరు త్తమః | కక్ళచ్చాణిత 
యో? పి త్తశకృతో రక్తవీత్తయోః | వస్తి; న్యోన్యశంన్లే కపాయ స్వాదులి క్తక :॥ కఫే5 వివి విత్తే వా కాఫీ విటొవి గ్లకోణి-తెః | వ్యోమ 
లి క్షకపూయః స్యాత్సం సృషే విరు త్రమః ! నాదం స్తినో్యహ 
ల కానుః నంనృష్టై. వోయునా క స! ముధురవ్యోవతి_క్షస్తు రే కి పవి 
మ్మిథితే ! మారులే క భనంస్ఫ శ్రే వ్యోపూన్లులనణో భవేత్ ! వ 
ర్యా తేన రే తు కార్యః న్యాద్యన్లుతి కృ gl (తిచతుష్పుజ్వా షో 
గానేవమేవ. వికల్పయ్ల్ |! యుక్తి శెపపాజతిసారోకా సర్వరో గే 



ర సిద్ధిస్థానము లి 

వ్వపి సృతౌ 1 యుగవల్డే|డనం వళ్ఞాం సంకన్హే పొచనం భవేత్ | 
నిరామాణాం చ వషానాం వస్తి హోడసికో మతః 1851 

అ గుదమౌర్ష ముస ఆమము తరుచు వెడలుచుళ్న చో (తికటుక ములు అన్లుదవ్య 
ములు అవణములుం వీనితోకూడిన వమనాసభ మును ఈయీవఅయును, పాచనొపధక్షుల 

సీయవల యును. ఆప్పుడు వ స్టీనిఈయహాడదు, పురీప మువేడలుదున్న ప్పుడు వాత నాక 
క్షములును గాహీకళ కిక అవిగ చెప్పబడినవియునవ (ద్రవ్య ములగోత యారు చేయబడిన 
వ స్పిని ఈయవలయును, వాతీము వెడలుచున్న పుడు మభరాళ్గు అవణగసములుకఅ 
(ద్రవ్యములతో త యారు చేయబడిన అనువాసవవ సీని చేయింపవలయును. ర కము 
చెడలుచున్న పుడు రక్తముతో వ స్త్రీని చేయిం పవలయును.పి త్తీము వెడలుచున్న చుడు 
కసాయ 'సస్వాదుతి క్ట రసములః కల (దవ్య మలతో సిదముచేయబడీన వ సీని చేయించ 
వలయును. కఫము వెడలుచున్నష్పుకు క హాయ కటీతి క్షరసములుక అ (దగ్యముఅతో 
సిద్ధము చేయ డిన వస్టిని చేయింపవలయును, ఆమము పురీషముతో గాని వాతముతో 
“గాని కలిసీ వెడలుచున్నప్పుడును పురీపముగాని చాతముగాని ఆమముతో కలిని 
వెడలుచున్న ప్పుడును (త్రికటుక ములు అమ్ల్షుదవ్యములు అవణములం వీనితోకూడిన 
పానము నీయవలయును, ఆమము పి త్హముతోగాని ర కృవతో-ాని కలివి వెడలుచున్న 
పుడును పీత్సేముగాని రక్తముశాని ఆమముతో కలిసి వెడలుచున్న ప్పూడును (తికటుక 
ములు కటుర స్థదవ్యములు తీ క్షరస్యదవ్యములు వీనితోకూడినపానము నీయవలయును, 
ఆమము కఫముతోకూడి వెడలుచున్న ప్పుడు కపూయర 'సముకల (దవ్యమాలు (తికటుక 

ములు తీ క్షరసముకల (దవ్యమాలు వీనితోకూడిన పానము నీయవలయును, ఆమము 
స్వల్చ్బమైన కఫమాతోకూడి వెడలుచున్న ప్పుడు (తికటుకములు కషాయరస్రముకల 
(ద్రవ్యములు అవణములు వీనితోకూడిన పానము నీయవలయును, పురీషముగాని పిత్త 
ముగాని వాతముతోకూడి వెడలుచున్నప్వుడును వాతము. పురీవముతో గాని రక్తము 
తోశాని కలిని వెడలుచున్నప్వుడును మధురాన్లు క హాయరసములుకఅ (ద్రవ్యమఅతో 
తయారు చేయబడిన వ _న్టీసీయవలయును, పురీషము రక్తము ఇవిగాని పిత్తము ప్రురీషము 

ఇవి గాని ర_క్షము పిత్తము ఇవి గాని పర స్పరముక లి సీబ మలు వెడలుచున్న పుడు కషాయ 

మధుర తి క్త్రరస్రములుక ల (దవ్యములతోో తయారు వేయ బడీన వస్తి నీయవఆయును, పురీ 

షముగాని పీ త్తీముగాని క ఫముతోకూడ్రి నవడలుదున్నప్వుడును కఫము పురీషముతో 

గాని పిత్తముతో-గాని ర క్షముతోగాని కలిసీ వెడలుచున్నప్పుడును | తికటుకములు 
తె క్రరసములుకల (దవ్యములు కపహాయర సముకల (ద్రవ్యములు ఫ్సీతో తయారు చేయ 

బడిన వ_స్టీని ఈయవలయును, కఫము వాతేముతో కలిని వెడలు చున్న ప్పుడు |త్రికటు 

కములు త క్త్రర'సముక్షల (దవ్యములు అర్లుర సముకల (ద్రవ్యములు వీనితోళఠ యారు చేయ 

బడిన వస్త్రం ఈయవలఅయును. రక్తము కఫముతోకూడి దెడలుచున్నప్పుడు మధు3 
రసముకల [ద్రవ్యములు (త్రికటుకములు తిక్రరసముక ల [దవ్యములు ఏనితో తయారు 
చేయబడిన వ సీని ఈయవలయును, వాత్రము కఫయుతోకూడి వెడలుచున్న పుడు (తక 
టుశకములు అను దవ్య ములు అవణములు వీనితో త్రయారు చేయబడిన వష్త్రిని ఈయవల 



594 చరక నంహీొత, 

యును, రక్తము వోకముతోకూడి వెడలున్నప్పుశు మధుర అన్లుతి క్రరసములుకొల 
దవ్యమలతో తయారుచేయబడిన వ న్టీనియవలయును. ఆమముపురీపు ము మొదలగు 

ఆరును రెండేనీగకలిసీవప్పుడు క లుగు వికల్పనలం చెప్పబడినవి. ఇటుల సే మూ దేనికాని 

నాలుగేసీకాని ఆయిబేనీ కాని ఆరింటీని గాని కలుపుకొని వికల్పనలను కల్పించుకొన 

వలయును. అతిసారమునలదు వెప్పబడీవ ఈయు క్తి ననుచరిం-చిరో సర్వరోగముల 

యందును వీకల్పనలను క్రల్చించుకొనవచ్సును. ఆమను మొదలగు ఆరును కలిస్ వెడలు 

చు న్న ప్పుడు ఆరుర సముఅ నుపయో గింపవలయును. ఆమముగాక మిగిలిన అయిదును 

కలిని వడలుచున్న ప్వుడు మధురము అెండఅగు ఆరుకసములును కఅ (దవ్వ ముఅతో 

తయారుచేయబడిన వ కిని ఈంరయవల యును, 

నూ! ఉదువమ్చున శ లాటూని జమ్మూ మో/దుమ్బరత్యచః | 

శ జ్ఞం నర్జరనం స్తాతీం కర్ణమం చ వళాంళికిమ్ | పో Gi నర్ఫిషః 

(న స్థం తురర్విగుణితెం వవేత్ | ఆతీసారేషం స్వేషు పయ మేతద్యథా 

బలమ్! క చర్చూరాధాతి కీబిల్వన మజ్ష్ర _కృశోలిఖిః! మనసూ రాళ్యళ్థ కుళ్లై 
యా 

శ్చ యవాగూః స్యాజ్జ ల శృతెః 1 బాలోదున్చురక ట(జ్ఞ నమకజ్షాన్లక్ష 
వల్లవై ః ! మనూర ఛా] కీ పువ్చబలాభిశ్చ తథా భవేత్ ॥ స్థిరావీనాం 
బలాదీనామిత్యూదినామ భావి వా | కాం భేషు నవుసూరాణిం యవో 

గః స్యుః వృధథక్ పృథక్ || క చర్చాగా మొల ₹ాల్యాదిళిజ్హు ల రాప్ 

సాధితాః ! దధితక్రార నాలావ్లుతా శేపిషిముర సే౭.పి వా! కీతాః 
సశర్క-_ రావో దాః నర్యాతీసార నాశనాః ! ననర్భిర్భచా జాజీమధు రా 

లవణాః శివాః 1£2॥ 
అ॥ మేడిపీంచెలు చేశేడుపట్ల మౌ మడపట్ట మేడిపట్టి శంఖములం స 

జువ్వి కృష్టాగరు వీని ఒక్కా క్యా పలము-వొప్పున (గహించి పీనియొక్క_ కల్క మును? 

ఒక (పస్థము ఘృత మును, రండు పస్థముల పాలను కలీపిత భూరు వేని ఆమఘృతే మున బెబానూ 

సారము? సేవించినచో మైన చెప్పబడిన సమస్తోతిసారమ లు నశించును. దూలగాండి 

ఆ రెపువ్వు మాేేడు మంబిష్ట రక్తశాలి దరు సెనగలు రావిచివళ్ళు వీనిని జలమునందూ 

కాచి ఆక హయముతో తయారు వేయబడిన యవాగ్సవును ఈయవలయును. (వాస్వ 
వీందెలు సెద్ద_మోను మంజీష్ట జామి చిగుళ్ళు. చిరుసెనగలం ఆ రెపువ్వుము తవ పులగము 

వీనీయొక్క. క పాయముతోో తయారు చేయబడిన యవాగువును ఈయ వలయును. వాస్య 
పంచమూలక పౌయముతో గాని బలా చతుస్త య ము యొక్క క సో యము తో గాని ఇమ్యోది 
గణము యొక్క కపాయముతో-గాని (ప ల్యేకముగ తయారు చేయబడిన యావాళవుల 
సీయవలయును, దూల గొండి వేళ్ళు కాలి వందల గు వానియొక బి చ్యుము ఫీనితో-గాని 

తున మజ్జిగ ఆర నాళము అమ్లుకాంజికము యవమాగము వీని త్రోగాని చెఅకర'స 

ముతోగాని తయారుచేయబడిన యవాగువులయందు పంచదార అేశె నెయ్యి మిరి 



వ గద్దిస్థానము, కరక 
యాలు జీలకర మధుర దవ్యములు సెంధవలవణము వీనిని కలిపి చల్లగనున్న వానిని 
పానము చేయింపవలయును. ఈయవాగువులు సముస్తాతీసారములను నశింపచేయును, 

మూ న్ని ద్ధాన్గులవణమధురం పానం వస్తిశ్చ మారు తేకోన్ల | 
శీతం తి క్షక పాయం మధురం పీ ళ్తె చ రే చ| తిక్రోశోవ్హక హాయకటు 

శైమ్మణి నం గాహా వాతనుచ్చకృతి |! పాచనమామే పానం పిచ్చా 
సృగ్వ స్త్వయోర సే 1 అతిసారం (ప్రత్యు క్రం మిక ౦ ద్వద్ద్యాది కేష్యసి 

చ! తతొ చేకవి శేపాద్షోపేషూపక 9మః కార్యః 1651 
Si వాతము వెడలునున్న ప్పుడు ఆమ్షులవణమధుకరసములుక' అ దక్యములతో 

త్రయారు చేయబ క్రినట్టి యు స్నిగ్ధముగను గోరు వెచ్చ గనునున్నట్టియు ్రవముతో పాన 
మును వస్తీని చేయిం పవలఅయుూను. పిత్తము గాని ర క్రముగాని వెడలుచువ్న ష్వుడు తిక్త 

కషాయ మధురర సములుకల (ద్రవ్య మాలతో త యారుచేయ బడినట్రియు శీతలముగనున్న 
ట్రియు[ దవముతో పానమును వ_న్టిక చేయింపవలయును. శ్లేష్మము వెడ్లుచున్న పుడు 
తిక్త క పాయకటురసములు ఉస్లవీర్యమాను కల చ పుధములను ఈయనలఅయును, పరీ 

షము వెడలుచున్న ప్పుడు ((గాహిళ క్రి కలిగినట్టియు వాత మును నశింప చే మునట్టియు 
జౌపధముఅను ఈయవలయును, అముము వెడలుచున్న ప్పుడు పాచనొవధములను 

పొనము చేయింపవలయును.ర క్త ము వెడలు చున్న ప్పుడు పిచ్చావ_స్టీనిర కృముతోకూడిన 

వ నీని శేయింపవలయును. ఇంబేసీ కాని మూజేసిళాని నాలుశేసీ కాని ఆయిదేసికాని 

ఆరునుగాని కలసీ వెడలు మన్నప్పుడు దోషములయొక్క__ ఆధిక్యయును 'తెలినీకొని 

ఈ చికిత్సను మి్మిళమాచేసి చవేయింపవల యును. 

అభ్యాయ నంగ హము, " 

మూ! [పాన్ఫతికా సవ్యావక్కి_ )యా నిరాహో_స్ప థా౭_&ి 

సారహితాః! రనకల్పఘృతే యవాగ్వశ్ ఇ క్రాగురుణా (వనృతసిన్ధా 1461 

ఇత్యగ్ని వేశకృలే తే చర కతి సంస తే సిద్ధిస్థా నే (పొన్ఫత 

యోగి కా సిద్ధి ర్నామా౬-ష్ట మా౭-ధ్యాయః | 

ఆ ఈపాస్ఫ తయోగిక సిద్ధ్యధ్యాయమునం దు సరిగ_పయోగింపబడనినిరూవా 

వస్తులవల నకలంగు వ్యాపత్తులను, వానియొక్క_ చికిత్సలను, పృసృత పరిమౌణమా 

అతోకూడినయోగములును వెప్పబడినవి. మరియు ఆమౌాద్యతిసారములయండు హీరఠి 

కరములెన రసక ల్పనములును ఘృతములును యవావుగులును చెప్పబడీనవి, 

ఇవ్వి భంబున, (శీపాదోప నామక కృష్ణమూర్తి శాాస్తి(పణీతంలైన చరక దీసి 

యనెడి చరకసంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు (పాసృత యోగి శానిద్ధి యచెడు 

ఆప్ట మా ధ్యాయము సమౌ ప్టము. 
* నయా ప 



నవమా ధ్యా య వరి, 

అనాను 

మూ అథాత స్ర్రీమర్భీయాం సిద్ధిం వ్యాఖ్యాస్యామః 111 
అ॥ పిమ్మట (త్రిమర్శీయనిద్ధిని శప్పబోవు చున్నాను, 

మూ! ఇతి హ సాహ భగవానా(కేయః ॥2॥ 
అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ కేయడు చెప్పెను, 

నుర్శవివర ణము, 

మూ! నప్తోత్తరం మర్శశతమన్నిన్ భదీే న్క-న్ట శాఖా శిత 

మన్ని వేశ | తేపామన్యతమపీడాయాం, నమధికా పీడా భవతి, చేత 
Na అః 8 న న నానిబన్ట్యవె శప్యాల్. || తే శాఖాశి 9 తెభి § వు భి సాధ్ధార్రై 

తాని గరీయాంసి, శొఖానాం తదా శిత త్యాల్ ; స్క సాత్ తభ్యో్యో౭._పి 

హృద్య స్పిశిరాంస్కి తనూ ్యాలక్వాచ్చరిరన్య | శ 

అ॥ శరీరమునందు మధ్యళరీరమును వా _స్తపాదములను ఆశయించి నూటయేడు 

మగ్గాలు ఉండును. వీని యందు చేత నాధాతువు అధికముగ నుండును గావున వీనిలో దేనికి 

అభిఘాతముకలిగినను ఆధిక మెనబాధ జనించును. _వా_స్పపాదములు మధ్య శరీరమును 

ఆ శయించుకొ నియుండునుగాని హా _స్ప్రపాదములయందలి మన్ములక్రం కు మధ్య శరీరము 

నందలిమర్శలం (పధానములుగ నుండును. పృాదయమును వస్టియు శిరస్సును శరీర 

మున కాధార మెనవగుటవలన ఇని మధ్యశళరీర మునందలిమర్మ లక ౦ శునాడ (పధానము 
లంగ నుండును, 

మూ॥ తత హృది దథ చ ధమన్యః (ప్రాణో దానమనోబుద్ధి 

చేతనామహాభూతాని చ నాభ్యామరా ఇవ (వతిఫ్టి తాని, శిరసి ఇస్టి) 

యాణి ఇని (య పాణవహోని చ (నోతాంసి సూర్యమివ గ భా స్హయః 

సంశ్రితానిి వ్తిస్తు స్థూలగుదముష్క- సేవనీశుక ) మూత 9) వాహినీ 

నాం నాలీనాం మభ్యే నూ. తాధారోఒమ్య్చువహోనాం నర్వనోతీ వా 

ముదధిరివాపగానాం (వతిక్టితో భవతి బహుభిశ్చ తన్నూలై రృర్శ 
సంజ్ఞకై_ ౩ |సోతోోభిర్లగనమివ దినకరక_రె ర్యాస్తమిదం శరీరమ్ 15! స్తం 

అ॥  వాదయమునందు పదివిధ ములగుధ మనులును (పాణవాతమును ఉదాన 

వాతేమును మనస్సును బుద్ధి యు చేత నాధాతువును పంచమహాభూతములును “చక్రము 

యొక్క. కం చమునందు ఆకులవ అ ఆ శయించియుండును, శిరస్సునందు ఇంద్రియ 

ములును ఇం_దియళ క్తి నివపీంచు (స్రోతస్సులును *సూర్యునియందు కిరణములువ లె” 



ర 

సిద్ధిస్థానము వళ? 
ఆ్రశయించియాండును. వ స్తీ స్థూలగుదము వృషణములు సేవని కు క్రోచావాక నాడులు 

మూ[తవావా నాడులు వీవియొక్క్ల మధ్య యందున్న వై మూత్రమునక్రు ఆధ్ధారముగ 

నుండీ ఆదకవావాక ములైన సమస (సోతస్సుతపను నదులకు సము దమువ లె కేం ద 

స్థానముగ నుండును, పహృాదయాదుఅను ఆశ్రయించి యున్న టియు అశచేక విధము ౭న 

టియు మర్భస్థానముతో కూడినట్లియు (సోఠస్సులు శరీరమునందు “ఘూర్యకిరణము 

లాశాళమునందువ లె వ్యాసించియుండును, 

మూ! తేహోం తయాణామన్యత మస్యాపి భేదాదా శ్వేవ శ్ర గ్రిర్ర 

ఛేదః స్యాత్ , ఆ శయనాశాదా శ్రీకన్య నాశః, తదుపఘాతాస్తుఘోర 
వ్యాధి వాదుర్భావః, తస్థాదేతాని వి శెపేణ రయ్యాణి చాహ్యాభిఘా 
తాల్ వా తాదిదోపేభ్యశ్చేతి 161 న్ 

ఆ॥ ఆ శ్రయమునకు నాశముక లిగినయెడల డానినాళయింధుకొని యున్న డానికి 

కూడ నాళము కలుగును. కావున హృదయము మొదలగు ఈమూడింటిలా నికి 
విఘాతీ ము కలిగినను శరీర మునక -నెంటచే విఘాతము కలుగును, హృదయాదులవ 

వికతి కలిగినయెడల ఘూోేర వెంన వ్యాధులు జనించును, అందువలన, వాద యాదు౪క 

చాహ్యిభిఘాత ములవలనను వాతొదిదోషములవలనను వికృతి కలుగవండునట్లు విశేష 

మగు రక్షణను చేయవలయును, 

నూ! తత హృదయే భిహా లే కాన శ్యానబలవమ్షయ కణుశోవ. 

న్లోమావకర్ష ణ జిహ్వానిర్లమ ముఖ తాలుశ్ పావస్యారోన్నాద (వలావ 

చిత్తనాశాదయః స్యుః; శిరస్యభహా లే మన్యా స్తమ్మార్దిత చముర్విభ 
మ మోాహవేష్టున చేస్టానాశ కాసత్యాస హన్నుగ హమూక గద్దద త్యా 

శ్నీనిమోలనగ జ్లైన్యన్లన జృమృుణ లాలా సావస్వర హావివదన జిహ్వూత్వా 

దీని, వస్తా తు వాతమ్మూత వర్చోన్మిగ హవజ్ఞ ఇ మేహనవ_స్తి శూ 

కుణ్ణలో దావర్త గుల్మ బధ్నానిలాష్టలోవ _సమృనాభికుతీ, గుద ణి 

(గహాదయః || 

ui హృదయము వికృతి నొందినయెడల దగ్గు, ఆయాసము, బల క్షయము 16 

శముఎండుట, క్లోమ పచేశమునందు లాగబడుచున్న ట్టు బాధ, నాలుక బయలు వెడలుట, 

నోరుఎండుట, తాలు ప దేళములు ఎండుట, అపస్మారము, ఉన్మాదము (పలాపము, 

మున శ్చాంచల్యము "మొదలగునవి కలుగును. శిరస్సు వికృతి నొందినయెడల మన్యా 

స్తంభము) అర్జిత వాతము, న్యేకములు తిరుగుట, మోహము, శిరస్సునందు మెలి వేయ 
బడినట్లు బాధ, చేస్తలు నశించుట, దగ్గు, ఆయాసము, వాను[గహము చూగ, గ ద్దవ 

cA) , | 

స్వరముతో మాటాడుట, "నేత్రములు మూసికొ ని పోవుట, గండస్థలమాలుజారుట, ఆవ 
య | వ. " 

లింతలు నోట చొల్లుళారుట, స్వర ములి గ్లుట, ముఖము వంకఠరపోవుట "మొదలగునవి 

కలుగును, వస్తి వికృతినొందినచో అపానవాత ముబంధించుట్క మూత్రమ
ు బంధించుట,; 



ద్ల్లిరి చరకనంహిత 

గజ్జలయందు శూల్క మే|ఢమునందు కూల, వ సీయందు శూల, వన్ యందు కుండలా 

కారమాగ (త్రిప్పబడుచున్నట్లు చౌధు ఉదావర్హము, గుల్మము, (బధన్నమ నెడి వ్యాధి, 
వాతాష్ట్రీల్వ _స్టంభింపబడుట, నాభియందును కుతీ వేశమునందును గుద ప దేశ్వ్సు 

నందును పిరుదులయందును బిగ పట్టినట్టుండుట ముదలధకవి కలుగును, 

మూ! వాతాద్యువ నృష్టైానా ) ల్వేషాఎ లీజ్లని చికిత్సి తే నకి 

యాది విధీన్యుక్రాని! కిం ల్యెతాని విశేషత 2-నిలా దత్వ్యూణి, అనిలో 

హి పిత్తక ఫనముదీరణే హేతుః (పాణమూలం చ, సన వస్తి కర్మ నాధ్య 
తమః | తస్థాన్న వ_స్తికర్శసమం కించిత్. కర్ణ మర్శవరి పాలనమ స్త్రి | 

త్మ వడాస్థావన న్క_న్దాన్ ఏవూ నే డా వానువానన న్క-న్దావిహ 

చ పిహితాన్ వ స్తీన్ బుహ్ధ్యా విచార్య మహా మర్మ వరిపాలనార్థం 

(వ యోజయద్యా వాతవ్యాధి చికిత్సాం చ ॥ | 

ఆ॥ వాదయాడిమర్శ లు వాళెదులచే విశృతినొందిం పబడ్తినప్పుడు కలుగు లశ 
a 

ణఇములునుు, అప్పుడు చేయవలనసీన చికిత్స మొదలగు విధులును చికిత్సా స్థానమునందు 

చెప్పబడినవి. వాతము పి తేకఫములను ఉదేకము నొందించునదిగను |[పాణములవ 
“సూళతువుగను నుండును గావున అట్టి వాతము హృదయాదులను విక్భతినొందింపవండు 

నట్లు విశేషించి రక్షింవలయును, అట్టి వాతము వ స్ట్రీకర్మ చే మిక్కిలి సాధ్యమాగ 

నుండును, ఆందువలన హృద యాదిమర్శ ములను రకీంచుటకు వ స్తికర్భకంు (శోక 
టు 

మెన మరియొక విధానములేదు. ఆరువిధములగు నిరూహ ప్కు_౦భధములు విమానస్థానము 

నందును రెండువిభములగు ఆనువాసవస్క_ ంధములు ఈ నద్ధిస్థానమునందును చెప్పబడి 

నవి. వానిని బుద్ధి చే బాణుగ ఆలోచించి అనుకూల మెన వస్తులను వాత వ్యాధులకు 

చెప్పబడిన చికిత్సలను మహామర్శములెన _హృదయాదులయొక్క_ _ రక్నుణకొణివ 
చేయింపవలయును. 

మూ! భూయశ్చ పృాద్యువనృ మై. వాలేన హీజ్జు చూర్హ అవణా 

నామన్యతమచూర్ల నంయుక్రాం వెయాం మాతులుజ్ఞన్య ర సేన వా 
'న్యేన పా౭2_ మేన హృద్యేన వా పాయయీత్ | స్థరాద వఖ్బమూలీ 

రనః నకెర్క-రః పానార్థం, బల్వాదివణ్బామూలరనసిన్లా చయవాగూ,;, 

హృదోగ విహితం చ కర శ! మూరి తు వాతోవనృసే. అభ్యద్ల 
స్వేదనోవనాహాన న్నేహవానన_న్తః క ర్భావవీడన ధూమాదీని ॥ వస్తా 
తు కుమ్మి న్వేదో న _ర్హయశ్చ, శ్యామాదిభి న్లో మూ తసిద్దోనిరూహః, ' 

బిల్వాదిభిశ్చ సురాదిసిద్ధు, శర కా శేశువర్భ గోకురక మూల శృతశ్నీ 
వై_శ్చత్రపుమై ర్యారుఖ రాశ్వాబీజయవర్థ భక కల్స్కి_తో నిమాహాః, 

మార యవతిల్యక భృష్టకల్కి త వా నిరూహాః, పీతడారుక సిద్ధతెలాను 



సీద్ధిస్థానము, క్రి 
వొననం, తే లకం చ సర్ఫిర్యి శే కార్థం, శ తావరీగోశురక బృ హతీకణ్ల 

శకారికాగుడూచీ పువర్న వోశీర మధుక ది సారివాలో ధ (శేయసీకుశ 

శాథ మూలక పూయ శీర చతుక్షుణం బలావ్ఫవర్ష భకఖరాకో పకోఖ్ల్ని 
శావత్సక తే పుడు గ్యారుబిజశితివార క మధుక నచాశ త పుప్పాశ్ళ భేద 

వర్ధాభూా మదన ఫలక ల్క- సిద్దం _తెలము త్తీరవ స్తిః నిరూహః క్యు స్నిగ్ధ 

సిన్న న్య వ స్పిళూల మూ తీవి కార హార ఇతి ॥11| 

అ వాదయము వాతము చే సక్ళుతినొందింపబడినప్పుడు ఇంసవ చూర్త ముతో 

యానీ లవణ చూర్షముతో గాని కూడిన ేయను మాదీపలరసముతోగాని పుల్లని ఇటీ 
ఇతరరసముళో/ాని మనస్సునకు అనుకూల మెన మరియొక దానితోాని (శాన 

యును, _వాస్టపం చమూలర సమునందు పంచజడారను కలిపీ (తాగునిమి త్త సమియవల 

యును, మహాపంచమూలములయొక్క_ రసముతో తయారువేయబడిన యచాగువును 
శఈయవలయు కు. మరియు హృ దోగమునందు చెప్పబడిన చికిత్సను చేయింపవనల 

యును, శిరస్సు వొతీముచే వికృతినొందింపబ కినపుడం అభ్యంగమ్బు స్వేదము ఉప 

నావా స్వేదము, “స్నీహ* పానము సస్యము; అవపీడ్నస్యము ధూవుపానము మొదలగు 

ఛానిని చేయింపవలయును., వస్తి పాతముచే వికృతి నొందింపబడివ ఫడు కుంఫీ స్వేద 

మును చేయి ంపవలయును, ఫలవ ర్రులశు (పమయోగింపవల యును నల్ల తెగడ మొదల 

వానితోడను గోయమూ(త్రముతోడను తయారైనట్టికాని మహాపం చయాలములతోడను 
సు రామద్యము "మొదలగు వానితోడను త్రయా రె సట్టి కాని నిరూహవ స్ర్రిని చేయింపవల 

యును, లేక కాకి రెల్లు రెల్లు వేజకు దర్భలు పేరు వీనియొక్క_ వేళ్ళతో శాచబడిన 

పాలఖయందు దోసవిత్తులు సక్క_దోసవిత్తులు అజా మోదము యవలు బుషభక్షము వీని 

మొక్క కల్కు_మునుగాని యవమోరము యవలు లొద్దున వేయింపబడిన వీనియొక్కు_ 

కల్క_ మును గాని చేర్చి దానితో నిరావావ స్టీ9 చేయింపవలయుశను, సరళ జేవదారుతో 

తయారు చేయబడిన _తెలముచే అనువాసనవ సిని చేయింపవళియును, శైల్యక ఘృత 

మును విరేచనమునిమి త్రేము ఈయవఆయును, పిల్లీ కీచర పళ్చేరు సెదవాపడు చినవా 

కడు తిప్పతీగ గలిజేరు నట్టి వేళ్లు అతివుధుకము తెల్లనుగంధిపాల నళ్లిసుగంధి పాల 

లాద్దుగ సన్న రాస్నము కశ దర్భ వేళ్ళు రెల్లు వేళ్ళు వీనియొక్క_. క పాయమాను పాలను 

నాలుగురెట్లుగ చేర్చి ము_క్రేవపులగము అడ్డ సరము బుషభకము అజామోడమా నల్ల 

'జీలక ర కొడిసిపాల దో సగింజలు నక్కు_దో సగింజలు ఇం-చలి అగతిమధురము వస 

'సదాప కొండపిండి గలిజీరు (మంగ కాయలు వీనియొక్క_ కఠ్య_ముతో తైలమును 

శ్రయారుచేనీ దీనితో ఉత్హ్రరవస్టిని శేయింపవలయును, శుద్ధుడే చ్నీ వా స్వేదములను 

ఫొందినవానికి నిరూహావ సీని చేయించినచో వ స్టీకూలయు మూత్ర వ్యాధులును 

నళించును, 

మూ! హృది మూ్యూర్ని చ వస్తా చ నృణాం ధ్ర 

"శ్రా | తస్మ్రాార్టేపాం నదా యళ్నాత్కుర్వీత వరిపొలనమ || ఆఘా 

ష్ణ Ce 
ty ల 
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వర్ణనం నిత్యం స్వస్థవృ త్తానువ_ర్రనమ్ | ఉత్సన్నా ర్తి విఘూతశ్చ మర్శ 

శాం పరిపాలనమ్ | అత ఊర్ణ్షం వికారా యే (త్రిమర్శీ యే చికితకి తే | 
లో “కార ఈ. అవ్ . ణు సారి అస 

న (పోక మర్గజా్రాబూం కాంశ్చిద్య క్ష్య్యూమి సౌవభాన్ 1151 

ei (పాణములు హృదయమునందును శిరస్త్సునందును వ స్తీయందును ఉండును, 

శావున వ్యాదయాదులను ఎల్లప్పుడు (పయత్నముతో రత్షింపవలయును. ఈ మర్మలక్ష 

వికృతిని క లిగించువాఖని విసర్జి ఠపవలయును, స్వస్థవృ త్తే ము నాచరింపవలయును, 

నిళ్చతిక లిగినప్పుడు తగు చికిత్సలను చేయింపవలయాను. ఇవి మ్మ్మోపరిపాలన ములుగ 

నుండును. చికి త్బాస్తానములో త్రినుర్సీ యాధ్యాయమునందు ఈవ్యాదయాదులకు చెప్ప 
నెథి శ 75 

బడని కొన్ని వ్యాధులను చికిత్సలతో వాడ ఇచ్చట చెప్పుచు నామా. 

అవతంత్ర కా వతానకములయొక్క_ లతణములు - చికిత్స. 

నమూ! |కుదః ఇ (౧౯ కోవచె రాంయయుః సాసొదూర్లగం |వవద 

a భీ సర్ట్ తాప థ్ ధఏె కొక 
త! వడయన్ హృదయం గత్వా ద్ద; శజ్ఞ చ పికయన్ | ధనురగన్న 

] మ జు ణా దీ దర అ కా వాళారూంం రాన 9౨ § 

నయనా క గాటు. వేన్నోహయె త్తభా | కృచ్చేణ చాపు చ్చ్యసితి 

సన టి జఒథ సనిమోలకః ! కపోత ఇవ కరా జేచ్చ నిసజ్ఞ సోఃవత 

9 wr జ, Mos జు క నా Sel ఒడ 
_న్హకః | దృష్టం సం_స్హభ సంజ్ఞాం చ హూ గ గోన కూజలి॥ హృది 

ము కే నరః నారస్థ్వ్టం యాతి మోహాం వృ పునః ! వాయునా 

దారుణం (పాహురేశే తదవతానకమ్ 1 శ్వననం కఫవాతాభ్యాం 

రుద్ధం తస్య పమోచయేత్ | లము? [(వధమనై ః, సంజ్ఞాం తాసు 

ముకాసు విస్త త! మరిచం శి గుబీజాని విడజ్ణ్ఞం చ ఫణిజ్ఞక మ్ ! ఏతాని 
శాన 

జ శ వ జీ శి క్స్ 9 రం తు వార 
సూత్ముచూర్షాని ద ద్యాచ్చీర్హ విరేచన ! వాడ్డు 6 మ్యురు వథ | చ 

వెపష్కు_రం లవణ్మతియమ్ |! యవన కాంథాన్మునాొ చయం హతా 

రార వత్త న. హిజ్జన్లు వేతనం శుణ్లీం నసౌవర్చల దాడిమమ్! 
తస జల జ | క వలీ ఇ 

ఏ బేద్యాతక ఫఘ్నం చ కర హృ ద్రోగనుద్ధితమ్ | శొధనా న_స్త్రయ 

వీ-జాా 9 జో జో | ఫో! నాము 
సిస్ వాతా_న్తన్య చ కృత్స్నుశోః | సోవర్చలాభ యావ్యోమైః సెద్ధం 

తు సెన్టిద్ధ ్ రతీం కంత్ 1241 
అథ 

ఆ!] వాతము తనయొక్క (పకోపళారణముల చే (పకోపించి స్వస్థానమునుండి 

ఊర్ధ ముగ వ్యాపించి వాదయమును శిరస్సును కణతఅనుపోంది వానిని పీడించి ఆవ 

యవములను ధనుస్సునువలె వంచుచు వాచుచు మోహమును కలిగించును, అప్పుడు 

నో శ్వాసను కస్టముచే విడుచును, _స్తంఫ్రిం చినట్టి కాని మోయ బడినట్టి కాని చీ త ముల 

కల వాడుగ నగును, స్మారక ములేన వాడుగ నుండి పావక మువ లె కూ యుచుంనును, ఇడి 



68] సీద్ధిస్థానము, ద్ 
అపతం[ తకమనీ చెప్పబడును, కస్టంభింపబడిన నేత్రములుకల వా డై స్మార కము లేని 
వాడుగ నుండి కంధముతో కూయును వాతేము హృదయమును విడి చిపెటన జే రోగి 
స్వాస్ట్య్రమునాందును, మరల హృదయమును ఆవరింప౫ "నే మోహమునొం సును. వాళ్ల ముచే జనించి దారుణముగనున్న దీనిని అపతానకమన కొందరు చెప్పిరి, అటీనోగ 
యొక్క కఫ వొతీ ముల చే అడ్జ్డగింపబ షీయున్న శా్యాసను తీక్త ములైవ (పధమననస్వమ అవే వెడలింప చేయవలయును, సంజ్ఞా వాహక్రము లె న నాడులు కుద్దినొందగ సె సాక 
కమునొందును, మిరియాలు మునగ విత్తు అ పొయువిడంగ ములు మోదుగ మాడలు వీనిని 
మెత్తగ చూర్షించి దీనితో నస్యకర్మ ౦ చేయి ,పవలయును హృవయ బాధ పళ్ళ కా 
బొధే. ఆపక ం(త్రికము వీనియంచు ఇంగువ తుంబుష్ణ కరకా్శాయ మెట్లతాకుర అవణ 
[త్రయము వీని తో గూడిన యివక సాను టును పొవము చే కువల యును. ఇంపప ఆమ 
చేతపసయు శుంఠి సౌవగలలకక్కాము దానిశ్ము పీరితోకూడిన పానము సీ యవల యును, 
వొాత్రకఫములఅను నశిం ప చే నము నట్లి యు వ్యా(్నవోగయునునశింప జే యు నట్టి మూ చికిత్సలను 
వేయిపవలరుంిను. తీక్ష్ ము లై న కోధసకర్మ అను వస్తుఖను అధికముగ చేయింపకల 
యును, సౌవర్చలలవణము కరక్యా_యలు ( చకటుకములు వీనితో తంయారు చేయబడీన 
ఘృతఠేనును ఈయావల యు ను, 

త్రం (ద్రయొక్క "హేతున్రలు = లత ణములు చికిత్స, 

నూ! మధురస్ని స్థ గుర్యన్న సేవనాచ్చి_న్హ నాద్భయాల్ | నో-క్రా 
దా్యాధ్యనువక్షాచ్చ వాయునోవీరివ$ కఫః! యదా౭ఒనా సమవస్క-స్ష్య 

హృదయం హృ వయ్యా క్ర యాన్ { సమావృణోతి జ్ఞానాదీం_స్తదా 

శన్దో)వజాయ లే | హృదయే వ్యాసలీ భావో వాశ్చేమే.న్ది) ముగార 
వమి 1! మనో బుద్ధ్య్మ వ సావశ్చ తస్దా)యా లతీణం మతమ్ ॥ కఫఘ్నం 
తత్ర క_ర్పన్యం శోధనం శమనాని చ| వ్యాయామోా రక్ష మోాతశ్చ 
భోజ్యం చ కటుతి క్షకమ్ 1281 

అ॥ మధురరగమును న్నీగ గుణమును గురుపణమును కల ఆహారములను సేవిం 
చుట్ట చింతించుట భయము దుఃఖము, వ్యాధు అను సరించియుండుట వీనివలన 
చాతీము కప్టముళు య (బేక మునొంఏం చును, అట్రేకఫము వడ యమానంద్రు వ్యాపించి 
హృద యమునంపలి జ్ఞనవ వారసోతీ ప్సులను అడ్జగించును. ఆప్పుడు తం|ద కలుగును, 
అట్టిసమయమున వాదయమునంద్ల వ్యాకుల త్వము, వాక్యములు చేస్టలు ఇంద్రియ 
ములు వీని ముందు గురుత్వమ్యు మనస్సును బుద్ది యు నిర్భలముగలేవండుట ఈలఅవే్య 
చులు కలుగును ఈ వ్యాధయందు కభ నాళకక్షుగు చికిత్సను చేయింపవఅ యును, మరియు 
శోధన చికిత్సలు శమన చికిన్సలు వ్యాయామము ర క్రమోకేయు వీనిని చేయింపవల 
యును, కటురస మును తిక్తరసముశు కల పదార్థము అను భుజింప చేయవే లయంను, 



ఫీ ట్రై వరకనంహిత 

వ _స్పిగరోగ వివరణము. 

మూ! మర్చూతె,క సాదం జఠరం కృ్యచ్చుం సోత్పజ్హ సజ్జ యో | 

మూ, ఆాతీతోజఒనిలాప్టులా వాతవస్త్యువ్ణమారుతె'॥ వాతకుజ్జులిక గస్థి 
“థి 

విజాతో వ పీకోణలహ్! ;తరాకోద శే తే మూతనల దోపాంస్తొోలిజతః 

ణు గన 0 

అ మూశ్రక సోదము, మ్యూత్రజకరము, మూత కృ చమూ; మూ(తోత్సం 

గము మూ తత్సీయము, మూ తాతీతే ము; వాతాస్టీల, వాతీవ స్తీ ఉప్ప వాతము, వాత 

కండలిక, మూ తే(గరథి? విడ్వి ఘూతేము, వ_స్టీవీండలము ఆను స్రిపడ వోరూడును ముర త్ర 

దోహమలుగ నుండును. నీనియొక్కు. అతేణములను చెప్పుచు న్నాము. 

మకా టే )క సాదము మొక్క. లతుణములు = చికిత్స, 

మున! వి త్రం నం. ద్యయర వాపీ వసో స హాోశ్య త యచణా | 

మారు తేన తదా మ్మూతెం రక్షవీతం ఘనం నృజేత్ ! నదాహం 
FE: em చర్ ఇ ౪ కా స్ క్ దన క్ లే కేతన స్ట్రం నో సరై ర్య లవ్: గై ర్యుతీమి | మక్యాత్తే గక సో రతం 

అ ఉద ను ఆర్ బా Sy 

విద్యాక్సి_త్తశేవ్మహనై స్ట యత ప్రల | 

ఆ॥ పిల్తేమును కఫమును (ప ల్యేకమాగ గాని కలిసి ళోని వ స్తీయందో వాత ముచే 

దుష్పినొందింపబడి వరగనూ పచ్చుగను చిక్కు_గను నున్నట్రి కోని తాహయు క్త్రశుగను 

శెల్లగను చిక్క_గను నుస్నట్టిశోని ఈ అన్నిలత్ ఇములతోడోను కూడినట్టి కాని మో 

[తము తెడకినచో అది మాతేరక సోద మగబజడును. అప్పుడు ఫీ త్త శేస్మముం ను 

వారింప చేలకు చికిత్సలను చేయింపవలయును, 

మళాా తీ జఠర ముయొకి ్ క_. లశీణములు _ చికీశ్య, 

నమూ! విధారణా|త్నతీహతం జాతో డావ_ర్తీతం యదా | పూర 

యత్యుదరం మూ్మూ[తేం త డా తేదనిమి త్తరుక్ || అవ క్తిమత విట్సశ్లో 

_న్సనూళ్లు తే జర రోం వ బేల్ | మూత్రవె రేచస్ం త్ చిక్ త్సాం నంవ 

రా జవ , 2 ॥ ‘ Ca a నో న జయేత్ 1 హిజ్జుద్విర్తుత్తరం భూర్షం (త్రిమర్శ్మీయే (వకీర్శితమ్ | 

హాన్యానూ ఈది గంఘాతేం౦ వ్యొధిం చ గుద మ్మేఢ యోాః Bb 

ఆ॥ అడ్డ. పబడుటవలన (పతిహాత్యమెనట్రేయు వాత్రముచే ఉదావర్హమునొందింప 

జడి టియు మూత్రము ఉడరమును నిండించంను. అట్టి సమయమున కారణమా లేకుండ 

౫ శే చాధ కలుగును. మరియు అజీర్ణము మూ త్రబంధ ము మలబంభము ఈ లత్నీణ 

తుల; లగును, ఇది మాతే జక తమని శౌప్పుబడును, వె మును వెడలిం ప చేయం చికి 



సిధ్ధిన్థానము బైక్స్ 

తలను దీనియందు చేయింపవలయును, (తిమర్మీయ చికిత్సా ధ్యాయమునంసు వెప్ప 

బడిన హీంగుద్విరు తర చూర్ష్మమును షచ్చినచో మా తౌదులయొక్క._. సంఘాతీము 
గుద వ్యాధులు మేథ వ్యాధులు వీనిని నింప చేయును. 

మరా త్రకృవ్యాదులయొక్క_ లవణ లు లు, 
మూ మూ లైతన్య వ్య వాయాత్తు చేతో వాతోద్ధ ఎ్రితేంచు 

శతమ్ 1 పూర్వం మూ తవ్వ ప ళ్చాడ్యా న వేత్తత్భ చ్చ ముచ్యతే 

ఖద గుణ్యావిలా తేమ ః కళ్చిన్నూ 8 ౦ చ తిస్టతి | మణినన్ధా (న 

త్సళ్చా త్తి వరుగ్వాజథ చా౭_సిరుక్ 1 మూ తోత్స్పజ్ఞః స బచ్చిన్న స్త 

చ్చేస్లో గురు శేఫనః | వాశాకృతిర్భ వే ద్యాతాన్నూ శే శుష్యతి నం 

తఈయః చిరం ఛారయతో మ్యూతం త్వరయా న (ప్రవర్తతే! మేహ 
మానన్య మన్దం వా మ్మూశతాతీతః స ఉచ్యతే 1! ఆధ్బావయన్య స్తీ 

Uh = 

లు . చా వ్ర 
గుదం రు 5 § వాయుళ్త ఎలొన్నతామె | కుర్యా శ్రీవారి మ్యు.లాం 

మూ త్రవిణ్మాన నోధిసీమ్ | మూ తంభారయతో వస్తా వాయుఃకృైే 

విధార ణాత్ | మ్యూతరోభధార్తి కళ్ణూఖీ ర్యాతవ స్తిః స ఉచ్య ల || 

ఉఊవ్మణా సోమ్మకం మూత్రం శొవయన్ ౦ కృపీతకము ! ఉన్షవాతేః 
నృ చేత వ్భాద్వ స్యువ స్థార్హిదాహ వాన్ 1 గతినడ్దాదుదావృత్తః న 

మూ తెభ్టానమాక్ష మోః 1 మూతను పవిగుణో వాయుర్భగ్న వా విన 
థి ణ్ HS 

కలీ (1 మూ[తం విబాస్సి సం_స్తమ్మభగ్న గారవవేష్టనె { తీవ) 

రుజ్య్యూ తవిట్ ని ర్యాత కుణ్ణలి శేతి సా! రక్తం వాతక ఫాద్దుష్టం వస్తి 

జ ద్ ఇం, జో చి 
చ్యాశే సుదారుణణు {| గనం కుర్యాత్స కృచ్ళుణ నృ జేన్మూత్సిం 

తదానృతమ్ శ అశ్నరీ నవముభూలం తం మూత్ర గస్థిం వ9చక్ష తే { 

ల వదలి 1 3 ఇ ఇ + ల 

రూకీ దుర్బల యో ర్యా తేన దాన్ఫ త్తం శకృద్య దా 1 మూ (తృ సోత 

అ , Err, ఆ = సద యె 
(వవ ద్యెత విక్ నంనృష్టం తదా నరః | వ్క్ష్దం మూత యెక్క బ్బా 

ద్యిడ్వి ఘాతం వినిర్లి శేత్ ॥ ౪71 

అ మూకం వేగ ముతోహాడినచాడు మెథునమునాచరించినచో కుక్రము వాత 

ముచే కేరరేపింస బడీ సంవించి మూ త్రమారమును పొంది మూతేగ్గ మునకు పూర్వము 
ఆ ౧ ల 

నందుగాలి పరమునందు గాని బయలు వెడలుచున్న యొడల ఆడి మూ (త్రక్ళరుద్భమని చప్ప 

బడును. మూత్ర సోతే సలు చెడుటవలనను వాతీముచే చిమ్మ బడుటవలనను కొంతే 

చూ తము "మేఢ్రము యొక్క మణి సంధయందు. నిలిచియుండి మే ఢమునవ గురుత్వ 

మను కలిగించి పిమ్మట భాధ శేవండగ గాని అధకమను చాధతోకాడికాని కొద్దికొద్దిగ 



ర్లి 1 చరకనంహిొత, 

బయలు వెడలు చున్న చో ఆది యూ, తోత్సం* మని 'చెప్పబడుకు, వాత మువలన మూత్రము 

ఖీ ణించినప్పుడు వస్ వాతలఅమష ణములతో కూడినదగును. ఆది మూ(తెకీ యమని చెప్ప 

బడును. మూతమును చిరకాలముధరిం చియున్న వానికి మూత్రము తొందరగ (పవ 
జా | K శ్రీ Fran] న్ . నన ర్తింపశీరదు ముక్కినచోే కొద్ది ,పవర్తించును. అది మూ(ాతీత్రమని వెప్ప 

బడాను. (పకోపీంచినవాతే ము వ్టిి పదేశమును గుద ప దేశమును అరికట్టి పూరించి 
అ | న్స్ = యము 

చలించునట్టి యా ఊన్న క మెనట్టి యు త_వమెన బాధ కలిగివట్టి రరం మూ(తమౌర్ల మును 

ఫురీప మార్గమును అడ్డగించువట్టియు అస్టిలను కలిగించును. ఆది వాతాప్పీలయని ప్ప 
బడును, మూా(తేముశు ఆడ్డగించివవానికి వాతము వ స్ట్ పదేశమునందు (పకోపించి 

మూ, త్రమును బాధించును. ఆస్తుడు మూ తము వడలవండుటయు చాధయూ దుగ 

దయు కలుగును. ఆది వాతేవ స్టీయరి చెప్పబడును, వాతము పితోప్మతోకూడీ మూత్ర 

మును వెండీంప చేసీ వెచ్చగనున్న టి ము ఎరగను పద ఇగనుమున్న ఓరి కుం వమూ,తేమును, 
A) ఇలు ఉ, a 

వస్సి గుహ్య్య[ప దేళము వీనియండలి బాధతోడను తాపముశోడను కష్టముచే ఇడనిం 

యను. అది శస నాత్రతుని చెప్పబడును. మూత వేగమునరికటినచో వాతము ఉదా 
వ రమునొంది మూత స్థానమునందును మాత్రమౌగమునందును చె గుణ్య మునొంది (పతి ఎం థి ౧ ఎ 
వాత మె వ[క్రజ్వి మునొంది గుం్యడముగ నె మూత మును చెరచును. అప్పుడు స్ట 

చుట _్రైద్దలుకొట్ల్ట బిడుచువ్నట్లుండుట గురుత్వ ము మెలి వే మబడుచున్నట్టుండుట 
© ౬ గగ | య 

అధిక మెనచాధథ మూతే బంధము ఈలరు ౧ యులు కలుగును, ఆది వాతవండలిక యని 

చెప్పబడును. వాతీకఫమువలన  చెడినర క్షయు వస్టీద్యారమునంచు దారుణ మెన 

గ ౦థేని కలిగించును. అపుడు మూ[ తము దానిచే జడగింపబకుటవలన కషముచే 
(_ యే అ రవి se) 

బయలు వెడలును. అశ్కరి చుందువలె బాధ కలుపను. అది మూత్రగంథి యిని చెప్ప 

బకను. రూతుడును దుర్భులబడుగ శు నున్న వానికి వాతీము పురీష మును ఉఆదావర్తము 

నొందించి మూత సోతస్సుకంకు శేర్చినచో పురీషమ తోకూ డన ట్రియు ఫురీప గంధ ము 
కలిగిన ట్టియు మూ తము కష్ట్రముచే వెడలును. అది విడిఘాతమని చెప్పబడును. | 

౧కీం 

వ_స్టికండలముయుక్క.. లశేణములు, 

మూ! (దు తాధ్యలజ్ఞ నాయా సాదభిఘా త్మాత్ప్సపీడనాత్ స 

స్థానాదంస్తిరుదర్భ త్తః సూలస్మిన్లతి గర వత్ ॥ శూాలన్సన్లన దా 
థి ప్రల స్ అలాని ® mI) భి ఇద 

వోర్తొ బిన్లుం బిన్లుం ,సవత్యవి | వీడితస్తు (న వేభ్రారాం _న్త్వమృనో టె 
పఫ్రనార్హిమాన్ || నస్వ్పికుణ్ణలమాహు _న్తం ఘోరం శ న్రవిపోవమమ్ | 

పవన పబలం పాయో దుర్ని వారమబుద్ధిభిః ॥ తస్నిన్సి త్తాన్వి లే దాహః 
హూలం మూ తవివర్ష తా | నవ్నణా గ”రవం న్లోఫః సగం మూతేం 

ఘనం సీతమ్ ! శ్లేవ బ్రరుద్ధబిలో వ సిః పిత్తోదీన్లో న సిధ్యతి | అవి 
(ఖా_న్హబిలః సాధ్యో న తుయః కుల్టలికృత ౪ || స్యాద్వన్వె కుణ్ణలి 

భా తే తృణ్ళాహోచ్చా ఏన ఏవ చ ॥52॥ 



చి - 

సద్దిస్థానము. ఫ్ కిక్ 
ర "రాం శ. 

అ॥ మౌర్చైేమున తోందరగనడచుట్క ఎసరుట, ఆయాస జవక్షములెనపనులశు 
వేయుట, ఆఅఫిఘాతము వీడీింపబడుట, వ్వ్యీపీలన వసి స్వ స్థానముశుండి "పిక్షిబ్రాడ్రి 
పెద్దదే గర్భకువ లె నుండును. అఫఘూడు కూల చలించుట తాపము వీనివో “కూడిన 
మూతము బొెట్టుబొబ్లు గ (సవించున. నొక్కినచో ఛారగ వెడలును ఆటి సమయ 

అన | A) 
మున విగ పట్ట ట మెలివేయబడినట్టుండుట ఈలశ్ ఇములు కలుగును, ఆపి వ నీ కండల 

వాలే 
wt న్ కాకి డు ఎ జ మని చెప్పబడును. ఇది ఘు ర మైనదిగను, శ స్తృముయొక్క_యు విషము యొక)_యు 

ఛాధలనుక లిగించునరిగన్యూ తరుచు వాత పథాన మెనడిగ న్వు తెలియని వారిచే చికిత్సంప 
నలవిశానిదిగను నుండును. పీ త్రేమునక్ర సంబంధమున్న చో తాపము, ఘాల్య మూత్ర 
మునందు ₹ంగుమొరుటు ఈలతు ఇములుఃకలుభను, కఫమునకు సంబంధమున్న చో గరు 

త్వము, శోఫు న్నిద్ధముగను చిక్కు గను తెల్లగను నున్న మూత్రము వెడలుట ఈలక్ష 
అములు కలుగును, వస్తి కఫము వీ ఆరిక ట్టబడిన రం|ధము కలదిగనున్నను వ్ తము 

గ / 
లో a జ్ mi ఉదేకము నొందియున్నను ఈ వ్యాధి అసాధ్యము? నుండును. ,వ_స్టియొక్క_మొగర్ష ము 

ఆరిక ట్టబడీ యుండక పోయినను వస్త గుం[డముగ చేయబడ్య్వ పోయినను ఈవ్యాధి 
సళ సాధ్యమా నుండును. వస్తి సం ద్రమగ చేయుడినపుడు దప్పిక మోహము ఉచో 

సము ఈఅతృణములం క్రలుగును. NN 

మూతే కృ బ్బాదులయొక్క_యు వ_స్టికుండలము యొక్కయు 

నూ దోపూధిక్యమవే మ్యెళాన్నూత కృ చృహా రై ర యెత్ | 

వస్తిము_త్పరన_స్పి చ సర్వేషా మేవ యోడయేత్ 193॥ 
ఆ॥ మ్మాకేక్ళచ్చము మూాతోత్సంగము మొదలగు వాని యందును వ స్టీనండ 

అమునందును దోపనులయొక్క_ అధిక్యమును తెలిసికొని మూతకృ' చ్చ నాకకము 
అసు చికిత్సలను చేయిం పవలయును. మరియు అన్ని టియందును వీని ఊ త్రరవ స్థీని 
చేయింపవలయును. ' 

ఉ తన సీ విధానము, 
అజం వాని 

మూ! పుష్పు వేతిం చ హైమం స్యాత్చూత్మ మౌ_త్రరవ స్మి 

కమ్ | డాతీపువ్పన్య వృ్టేన సమం గోపుచ్చనం స్థితిమ్ | రౌవ్యం వా 
సర్ష వచ్చిదం డ్విక రం ద్యాదశాజ్డులమ్ | తేరాజన స్తియు కేక స్నెహ 
స్యార్ధనలం నయెత &! యఖావయోవిశేసేణ న్నేపహామూ( తాం విక ఫ్రీధి ' 
ల్స్య వా! స్నాతసన్య భుక్తభ కన్య రసేన వయనా౭.పి వా! సృష్ష 
విణ్బూ తే వేగన్య పఠే జానునమే మృచొ 1 బుజోః సుఖోపవిష్టన్య 
న 9 అ . wy wy హృ మూడే ఘృ తొన్వి తె! శ్రలాకే యా౭-న్విష్య గతిం యద్య వచ 

హతా (వ జేత్ | తత; స్ట (వమాణేన పువ్చన్నేతం (వ వేశ మేత్ | 

గుదవన్నూ| తి మా రేణ | వణయేవనుసేవనిమ్ | హింస్యాద్ధ్యతీ గతం 
వై గ UC లం 



ర్ ఏ6 చరకనంహిత 

వస్తిమూనే స్నేహో న గచ్చతి ! సుఖం (వపడ్య నిష్క-మ్బం నిష్క- శై 

న్నేత మేవ చ | (వత్యాగ తే ద్వితీయం తు తృతీయం చ (వడావ 

యెత్ ॥ ఆనాగచ్చ న్ను పేత్యుస్తు రజసీవ్యుపితే న్య ఇ | పీవ్వలీలవణా 

గార ధూమాసామార్లనర్గ వె! వార్తానురన: రుణీశమ్నానై ౩ ననహాచ 
౧ అయా 

మః! మూ కాన్లువిస్తైః సగుడైర్భర్కిం కృత్వా (వవేశ యేత్ | అ శే 

తు నర పాకారాం వశ్చాదే (మావనంమి ఆమ్ నేతది -ా ఘృతా 

భ్య-క్వాం సుకుమారామభజ్జురామ్! న్నేతవనూూ ఇ తేనాడ్యాం తు పాయా 

'వా౭_బ్లుష్ణ సంమితామ్। స్నేహే (వత్యాగ తే తాభ్యాం సానువాననికో 

పఫెః ॥ వరిహోరస్య నవ్యాపత్సమ్యగ్ద _త్తిన్య ఈ క్షణమ్ ॥(5॥ 

ul ఊఉ _క్తరవ _స్టీ పం బంధమగు -నేతమును బంగారముతో గాని వండితో గాని 

నిర్మి ంపవలయును. ఈ నేత్రము చిన్నదిగను జాజి పువ్వుయొక తొడిమతో సమాస 

మెసదిగను ఆవుతోక యొక్క. ఆ శారముక్ష అదిగను ఆవగింజ ప్ర వేశించునంతటి గంధము 

కలడిగను గెండుకి ర్ల కలుక అడిగ ను పం జెండుఅంగుళ ములుపొడ వుక అదిగను నుండవల 

యును, ఈచే[తమునవ మేకయొక్క_ వ న్టీని కట్టవల యాను, దీనితో అర్ధపలపరిమితి 

గల స్నేహమును [పయోగింపవలయును.. "లేక వయోవి శేషముననుసరించి తగుపరిమి 

తీగ |ప్రరానాగింపవల యును. స్నానముశేసి నట్టియు మొంసర సముతో గాని పాలతో 

గాని ఆహారమును భెజించినట్టియు మలమూ(త్రీములను వెడలిం చివట్టియు మృదువుగమ 

"మూకాళ్ళయొత్తుకలదిగను నున్న పీఠమునందు వంకర లే[క్రండగను సుఖియుగను కూర్చు 

స్నృట్టియు మనుజునకు ఘృతముతోవూయబ డీనదియు ఎ తృబడినదియు నగు హేక్ళము 

నందు తొలుత శలాకను (ప వేళ పెట్టి గమనమును మావుకొని అన్టులేకన్న చో పిమ్మట 

చే త్రమును మే ఢపరిమితీగ పం వేళ పెట్టవల యును. గుద, పడదేశ మునందు వస్తి న్మేత 

మును (ప వేళ పెట్టువిధమున నే దీనిని మూ[తమౌగర్షముద్వా రా సేవని ననుసరించి 

ప్ర వేశ పెట్టవల యును. స్నే వామును అధికముగ (ప వేశ పెట్టినచో మూ(_తాళ యమునంగు
 

చాధ కలుగును. స్వల్పముగ పి వేళ పెట్టిన చో సరిగ్యపచేశింప నేగదు. స్నేవామును 

వణకు లేకండగ సుఖముగ (ప వేళ పెటి పిమ్మట నతమును తీపీ చేయవలయును, 

ఆస్నే వాము బయలు వెడలినపిదప మరల శిండవసారియు మూడవ సారియు (ప వేళ పెట్ట 

వలయును, స్నేహము బయలు వెడల నియెడల ఊరుకొని రాత్రియందు అటుల నేజాంచి 

మరునాడు పిప్పళ్ళు మైంధవలవణమూు' క రిఘూపము ఉఊత్తేణు ఆవాలు వంగయొక్క 

రసము వావిలి శేల నోరింట వీనిని, బెల్లమును కలిపి నోమూ[తముతోడను శాంబికము 

"మొదలగు అమ్ష_దవములతోడను నూరి వర్తులను చేసి ప) వేళ పెట్టవల యును. ఈవర్తులు 

చివళ* ఆవగింజవ లెను మొదటి భాగమున 1మినపగింజపరిమితిగను మూారత్రవ స్ట్ మొక్క 

చే త్రముతో సమానమైన పొడవుకలవిగను నేతిత్ వూయబడివవిగను సుకుమౌరము 

గను నున్నగను నుండవలయును, ఈవర్శిన మూక నాడియంను చేత్రయశువ లె 



ర్స . 
సిద్ధిస్థానము స్ట్ 

నులున్కు వ్యాపత్తులును, వ్యాపత్తులయొక్క. చికిత్సలును అను వాసవవ స్త్రీని మందు 

ఇప్పబడినవిఫమున "నే చీగ్యయందుగూడ తెలీసికొనవలయును, 

(స్రీలకు ఉత్తరనస్పి విధానము, 

మూ! స్ర్రీణాం చార్తనకాలే తు వతికర్శ తదాచశేత్ | 
ఇ ఆ 5 అధ 

గ ర్భానన గుంక్షి ఎ PUR తదా౭౭._ద శే హ్యాపాన్ఫ తా |] గర్భం 

యోనిన్తడా శీఘుం జిత గృష్షోతి మారుతే ! వస్పిజేషప వికారేషం 

'యోనివిఛభంశ జేషు చ | యానిళూలేషు త్మీవేషు యోనివ్యావత్చ్వె 

Ww Ye “చ్చే , ॥ అన్ ఉలి గాం 

నృర్ద లే | అవ నపలి మూత చ ఏన్లుం బిన్లుం (సనతే్యేబ 1 విదభ $ 

దు త్సరం వస్త్రం య భా స్వౌషధనంస్కృృత మి || పుష్పన్నేప (వమాణ) 

శు వమదానాం దశాబ్దులమ్ | మూత్రసో/తః వరీణాహం మరాతే ) 

ఫో9తో ఒనువాహిచ | గర్భమానే తు నారీణాం విజీయం చతురజ్డు 

తమారే తు చాలాయా స్తే మజులమ్ 1 
య ౧ 3 ౧ 

ఉతానాో ౨౮ 8 ఫ యానాయాః సమ్యక్ సజ్కా-చ్య సక్జిని || అథాన్యాః 

(వణయేన్నేత్ర మనునంశగతం సుఖమ్ | ద్వి(స్రీశ్చతురికి స్నేహాన 

పనో ర్యా లేణ యాజ యేత్ 1 వస్తా, వస్తే పణీలే చ వ్తిశ్చాన_స్త 
— అజాత 

భ వెళ ' ఇ ఈ స్మ వివగయన్ | 
హో భవేత్ | (తిర్మాతం కర్న కర్వీలి న్న కామూ కాం ర్ల 

అనేనై వ విధానేన కర కు ర్యాత్స్పున స్త్ర్యహోత్ 1781 

అ య _త్రరవ స్టీని (స్ర్రీలికో ఆ ర్భవ కాలమునందు
 జ్రీయుంపవల యును. అప్పుడు 

గర్భాశయము తెరే చుకొనియుండి స్నేవామును సుఖిముగ గహీంచును ఆప్పుడు వాలీము 

హరింప బడుటవలన అట్టి స్స్! వెంటెనీ గర్భము కలుగును, మూ తౌాశయమునందు 

జనించిన వ్యాధులు యోనివి[భంశమువలనజనించిన వ్యాధులు. త్మీవమైన యోనిశూల, 

యోని వ్యాపత్తులు ఆస్ఫగ్గరము, మూ త ముపేడల కుండ
ుట, మూత్ర ముబొట్లుబొట్లాగ 

(సవించుచుండుటు ఈ వ్యాధుల యందు అయా వ్యాధులనునశింప చేయు
 (దవ్యముఅతో 

శయారువ్రేయబడిన ఉ తరవ న్లీని చేయింపవల యును. | స్త్రీ లకన యోగింపబడు ఉత్తర 

'సముదియం సోతస్సుతో సమానమైన 
వస్టీయొక్కు_ “శీ(తము పదియంగళ ములపొడవుగను మూత్ర లేస్సుల ఏలాంట 

లావుకతిడిగను మూత సోంత స్ఫునండు సుఖముగ (ప వేశించునది
గ ను నుండవలయును. 

ఈ -నేతంకును గర్భమార్లమానందైనచో సాలుగంగుళమాలుగను, మూత్రమార్లమానం 

చైనచో రెండంగుళములుగన్సు. బాలిక క్ నచో ఒకతఆంగుళముగను (ప్రవేశ పెట్టవళి 

లన్ | ద్భ్యజ్ఞులరి నరా 
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యును వెల్ల కిత ల” పరుండి తొడలను జాగు” ముడు చుకొనియున్న ప్రీ “జ్ల శ్ర 

మును వెన్నువూస ననుసరించి సుఖ ఇ గ (ప వేళ పెట్టవలయుశు, స్నేహమును ఇట్లు 

ఒక రా(తింబగలునందో రెండుసొరులంగా ని మాడుసొరులుగాని నాలుగు సోరులు గాన్సి 

[ పయోగింపవల యును, పూరగ్షమునం దితుర బడిన వస్తి జాయలు వెడలిన పిదపనే గ్రరు 
వాత వస్స్రిని ఇచ్చుచురడవల యును, శ్నే హముయొక్క పరిముతిని వృద్ధినొందిం చు 

కొనుచు బట్టు మూడ రోజులు వేయింపవలయుూను, పిమ్మట మూడతోజు లోరకొని 
పీదప ముకల ఇబేవిధమ. న చేయింపవలయు కు. న 

నమూ! ఆతః ఠనోవికారాణాం కన్చ బ్భేదః (వవత్య తే 17 4 
అ! పమ్ముట శిరోచ్యా ధుల యొక్క కొన్ని భేడ ములను చుప్ఫుచు న్నాయు, 

ఫ్ ంఖుక మురొక్కే._ లహేకాములం = చికిత్స, 

మూ! ర కృవిత్తానిలా దుషస్టాః శజ్ధదే శే విమూర్చితాః ! త్రీ శ 
రుగ్రాహరాగం హి శోఫం కుర్భ్జస్తి దానుణమ్ 1 న శిరో విమన ట్వేగీ 
నిరుభ్యాశేం గలం తథా | |తిర్మాఆాబ్దీవితం హన్తి శజ్ఞకో నామ 
నాముక 1 జీవే క్ర హం చే స్థహేజ్యుం (వత్యాఖ్యాయనమాచ శేత్ } 

నిరోవిశేక చేకాది నరం వినర్బను చృ యత్ 17/7 
అ॥ వోత్రేమును పీ ర్హేమురు కోసమును దొష్టి నోందినవై కణతేఅనూపోంది తీ వమెన 

బాధ తాపము ఇవీ కలిగికట్టియు దామణ మై :ట్రియు శోఫను కలిగించును. ఆశోఫ 
విపమువ లె వేగముకలదై శీరస్సును కంఠమును వెంట నే అరికట్టి మూాకుతోజులలో 
[(పాణమును హారింపచేయును. అగి ళంఖకమిని చెప్పుబడును. రోగి మూడురోజుల 
వరక గ్రుతికియున్న యెడల అసాధ్యమని తలచియే చికిత్సింపవలయాను. నస్యకర్మ నూ 
కీపాయాదులచే తడుఫుట "వెవలగవాసని, విసర్బ్పనాశక్ర మన సకు_స్టు (క్రియలను 
శేయిం పవలయును, 

ఆ 

అన్హావ భేదక ముయొక్క_ లవ్,.ణములర - చికిత్స. 

మూ! రూ తంత్యధ్యశ నాత్సూర( నో లొవ శ్యాయ మెథునె 8 { 

వేగనస్థార ణాయాన వ్యా మాలై? కపిలో=౭.విలః “*కేవలః నకఖోవాపి 
న "రోం నా వినే ర స్తోరి య రహా ar 2 ఫాం ర్రీ్రా | ఫా త్వోడద్ధం నే బలి | మన్య ఘా శు కర్గాక్సీ లుల టా చ 

'వేవనామ్! శన్హా)రణిని భాం కుర్యా త్తీ వా, సో౭_న్థాన భేదకః ! నయ 
నం బాజథ వా శో తేముతివృద్దో వినాశయేత్ ॥ చతుః స్నేహ 
_త్తమా మొతా ఫీఠ౩కొయ విశేచనష్ | నాడ స్వేదో ఘృతం జిర్లం 

స స్తికర్మాను వాననమ్ 4 ఉవసోహః _ శితోవ స్తిర్లహునం చాత 
a 

జ న్న అగో z జో - శనై] (వ్రతిశ్యాయే శిరోరోగ య వ్నోద్షివ్వం చికిత్నితమ్. ॥802॥ ర్ల RIS ( 
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అ॥| దూత ప వార్థములను సేవించుట, అధికముగ భుజించుట, అధ్యళనము, ఎదురు 

శాలి మంచు. మైథునము,. వేనసం ధారణము, [శమనుకలిగించు పనులను చేయుట, 
వ్యాయామము వీనివలన వాతము (ప్రకోపించి కేవలము గాని క్రఫముతో గూడికాని 
బలముగ అదై శిర స్ఫుయొక్క_ అర్థ భొగమును పొంది ఆ మర్ల భొగశతునందున్న నున్యా 
ఫదేశము కనుబొమ్మ కణత వెవి నేత్రము నాదురు వీకియందు క తీతో శేదింపబడు | ( - 0 

| న్ బి ఇ చ ల చున్న ట్లాను అరణళో మశథింప బడుచున్నట్టును నుండునట్టి తీవ మెవ బాధను కలి 
గెంచును. ఆడి అ్రర్థావశుదమని చెప్పబడును, ఈ వ్యాధి అధిక మెవచో కన్నునుగాని 
ఇవివి గాని “చెడ నాటును, ఈ వ్యాధిని నాలుగు_ స్నే వాములము హా తమమొ,తగనిచుఇట 

జ a + ఎంకి న లి 
నస్యకర్మ విశేదనక ర్మ నాడీ స్వేదము ఫురాణభ్ళుతీము వ న్థీకగ్ళ అనువాసనవ సి ఉప 

చే అటి ఆలో 

నావహాసే(దము శిరోవ నీ దావాకర్య వినివే ,చికిత్సింపవలయును, మరియు | పతిశళా నమా శరన్ శ ప్రతిశ్యా 
యమునందును శిరో వ్యాధి చంపను చెప్పు ఎడీన చికిక్సేఅను చేయింపవళ యును, 

సూ ర్య్యాన రను మొక్క లశుణములు _ చికిత . 

జ టో నూరి wat ల . ల థి? అ క్ష మాం | శ 

మూ! నంఫఘారణు దజీద్మర్భ స్తిష్క-౦ర క్ర మారుతే 1 దపా 

దూవయత స్ట్చ్చ పుసషం తాభ్యాం విమూర్శితమ్! సూర్యోవయ౭-ం 
లం ర 

నున de amy mn nf గనే వేష ౪ | త్ర దిచే ద్ధి 
సంతాన ద్దుఃఖం ని మ్స ౧ గానె ౪ చా ది రళ్యూలం డిన 

టు ఏక an అతో 

అంటి 

సూ ర్యాన రశ న ఏన స్వాశ్చర్సికొ వార క్షిగమ్ | ధీరః కాయవి శెకొ ; టు నం. 

నృగ్ధ్యా చ వి ల్! దినత యే తత; స్వాన్ మ సప్పిష్కెా సంవ ళామ్యలి! 

చ మూసా చ స్నేహభధారణమ్ ! జాజ్జ లెరుపనాహక్స ఘృత కీ 

కల్లా 1 

జీవనీయాష్టగుణటీరోవ నాధి3మ్ 1871 

అ॥ వేగధారణము అజీర్ణము "మొదలగు వొని చే రక్ష్రమును వాతీమును దుష్టి 

సొందినవై మెదడును దూషింప జేయును. అట్టు దూషింపబజిన మెదడు సూర్యో 

దయమెనపిసప సూర్య కర జముల యొక్క జేడిమివఅన మెల్లగ కస్ట్రముచే కరుగును. 

అప్పుతు, సూర్యుడు నృద్ధినొందినకొలదియా శిరస్స్పునందు భఘూల వృద్ధినొందును. 

సూర్యుడు ణించు చిన్న గ 'అదియూ "మెదడు నట్టిపడును ఘూ అకూడ్ తగ్గును. ఇట్టు 

పగటియందు జరుగును. అది సూ ర్యావర్హమని చెప్పబడును. ఈ వ్యాధిక అ వానికి భోజ 

నానంత్రరమునందు ఘృతపాన యును వోయింపవలయును. నస్య మును విరేచనకర్మను 

వయింపవలయును. శీరస్స్పునందు స్నేహమును ధరింప చేయవయును, జాంగలమాం 

సము చే ఉపనాహా స్వేదమున్వు ఘృతము సాలు కనిచే సేచవమును చేయింపవల యును, 

“నెమలి తి త్రిరిపక్షీ లావు; పతీ “ముదలగువానితో శాచబడిన పాలను-డి పుట్టివట్టి 

ఘృుతీమును. శీవనీయగ ఇ (దవ్యములతోను; ఎనిమిది రెట్ల పాలఅతోడను తయారుచేసి 

ఆఘృతముతో సస్యుక ర్మమ చేయింపవలయును, 

న. 

రెక్చ సేచనమ!ి బరి తి విలా వాదిశృణేశీ రోజ్టితం ఘృతమ్ | నావనం 
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అనంత వాత ముయొక్క_ లత్ణములు = చీకీత్సః 

మూ! ఉవవాసాతి శో కాతిభాశలీ తాల్పభోజనె 8 | దుష్ట 

ఇభ జాం న కాం ప్రాస కు |} 5 వా గగ దోషాన్ర్రయో మన్యవ శ్చాద్దాటాసు వేదనామ్ ! త్మవాం కుర్యన్తి 

) వ ధక స సును? న్ | + కు జ నానామీభూశ జ్లేవ్యవతిస్ద తె! స్ప్ద వం గభ్జ వర్మ న్య నేతరోగం యాను 

హామ్! ౫  ఉరాత్రే నం జ కోజనాా_-వ రనాశనె; (గ్రహామ్! సోఒన_న్తవాత్ స్తం హాన్యాచ్చి గావ_ర్తనాశ నై $189 

ఆ॥ ఉపవాసము ఆధికమగుశోకము, మిక్కిలికీతముగను రోక్షముగను నున్న 

పదార్థములను భంజించుట్య స్వల్పముగ భంజించుట పీనివలన మూడు దోషములును 

(ప్రకోపించి ఇడకొంపటఅ వెనుక భాగముసందును సుడయొక్క. చేను భాగ మునందును 

తీ(వ మైెనబోధను కలిగించును, అబాధ ముక్కునందును కండ్ల యందును కనుబొమ్మల 

యందును కణతీల యందును ఉన్నై కపోల ప దేశముయొక్క_ పౌర బాగ మునందు 

కొదలుటన నే తరోగమును, వాను_గవాముని కలిగించును. అది అసరకీ వాతేమన్సి 

చప్పబడును, నూర్య్యావ ర్త వ్యాధికి చెప్పబడిన చికిక్స సే ఈవ్యాధి యందు కూడ 

కేయింపవలయును,, 

నీర కంవముయొక్క... లశీణములు = చికిత్స. 

మూ! వాతో రూమోదిఖిః కుద్ధః శిరః కమ్బు ముదీర యేజ్ | 
నా _ అధ ~ వ శే ద కలే | త ఈామృ తాబలారాస్నా మహా శ్వే తాశ్వగ నే 1! న్నేహస్వేదాది 

వాతఘ్నం శే_స్తం నన్యం చ తేర్చణబమి 19 || 

అ॥ రూకొదులచే వాతము (పకోపించి శిరస్సును కౌంపింప చేయును, ఆది 

శిరంక రపమని వెప్పజడును, దీనియందు తిప్పతీగ ము త్తీవపులగము సన్న రాస్నము 

వేలగమ్ముడు పెన్నేరు ఫీనితో కూడిన స్నే వా స్వే దోదులను, వోత్ నాళీక మెనచికిత్సను, 

నస్యక ర్మను, తర్చణమును జేయింపవలయును , 

మూ! న్నన్తః కర్ణ చ కుర్వీత శిరోరోగేషు శా స్రనిత్ 

ద్యారం హి లీరసో నాసొ తేన త దాావ్య హన్తి తాన్ 192 

అ॥ తెలిసీ నమనుజాడు సమ _స్ట-హెనశిరో వ్యాధులయందును' సస్యక రను చేయింప 
య్ నూ 

వలయును. ముక్కుశిరస్సృూనవ ద్యారముగ నుండును. అండునలన శు పధమూమూక్కు. 

ద్యారా శిరగ్సునందు వ్యాపించి అచ్చటి వ్యాధులను నశింపచేయు ము. 

నన్యక ర్శవినరె ణము, 

మూ! నోవనం వావపిడశ్చ ఛ్యావనం ధకోమ ఏన చ! (ప్రతి 

మర్ష న్స విజైరోరా నస్తః కర్మ తర వజ్బుధా | స్నేహనం శొ-'ధనంచెవ 

దనిధం నోవనం న్న ఫ్రతమ్ || నోధనః _స్త్వమృనశ్చ, న్యాదవవీ.కో ద్విధా 



వో నద్ధిఫ్రానము, 541 

మతః ॥! చూర్షస్యా ధ్నావనం నామ దేహా శ్లేష్మవికోధనమ్ విజ్లేయ 
స్రీ నిథో ఢూముః (పాగుక్తః శమనాదికః ॥ (వతిమర్గో | వేత్నేహో 

నిద్దోవ ఉభ యార్థకృత్. 1! ఏవం తచేచనం కర్ణ తర్భణం శమనం 

(కిథా 1961 క్ష 

అ నావనము అవపీడము, భ్మాపవను, ధూమము, (ప్రతిమర్ష ము ఆనెడిభేదము 
లచే సస్యకర్మ ఐదువిధములుగనుండును. వానిలో నావనము స్నే వానమనియు శోభన 
మనియు తెండువిధములుగ నుండును, అవపీడము శోధనమనియు _స్టంభనమనియు 
చెండు విభములుగ నుండును. చేవామునందలి[స్రోతస్సులు కుద్ధి నొందునిమి త్తము 

చూర్షమును ముక్కు_లోనికి ఊదుట ధ్య్మాపన మనబడ్తును, శమనాది భేదముల చే మాడు 
విధములగు ధూమము పూర్వ ముసందు వెప్పబడినది. స్నేహముచే నస్యకర్శను చేయిం 
చుట (సతిమర్ష మనబడును. ఇది దోషరహితముగను కోధసశతునములను చేయువది 
గను నుండును, ఐదువిధములై న ఈనస్యకర్మ శేచనమనియు తర్పణమనియు శమన 

మనియు మూడువిధములుగ నుండును. 

రేచనాది నన్యములయొక్క_ ఉవ యోగము, 

నమూ! న్స గురు ఆస్వద్యాః న యే శికోగదాః! 

శిరసో చేచనం లేషు నన్తఃకర్మ (ప్రశస్యతే | యే చ వాతాళ్చుకా 
రోగాః శిరః క మార్ది తాదయః! శిరనస్తర్పణం శేషు న_స్తఃకర్మ (ప్రవ 

వ్యతి ॥ ర_కృపిత్రాదిరోగోషు శమనం నన్యమిమ్య తే 198॥ 

ఆ॥ స్థంభించుట మొద్దుబారుట గురుత్వము మొదలగు ఛ్రేమ్మసంబంథ మైన 

శిరోవ్యాధులయందు 'రేచననస్యకర్మను, శిరరకంపము అర్జితేము ముదలగు వాత వ్యాధుల 

యందు తర్పణనస్యకర్మ ను రక్తపీత్తము మొదలగు వ్యాధులయందు శమననస్యక ర్మను 

వేమింపవలయును, 

మూ! థ్యాపనం ధూమపానం చ యథాయో గ్యేషు శన్య తే 

వోపాదికం నమో మవ భిషక్ నమ్యక్ చ కారయీత్. 199॥ 

ఆ|| ధ్య్మాపననస్య మును భూమపానన స్యముశు వానికి తగిన వ్యాధులయందు 

దోహాదులను తెలిసీకొని సరిగ చేయింపవలయును, 

మూ॥ ఫలాది భేషజం (పోక్సం నిరసో యది రేచనమ్ ! తత్తు 

సంకల్ప యీ _క్రేన వచే క్న్నేహం వినేచనమ్ ॥ యదుక్తం మభుర స్క-స్టే 

భేషజం తేన తర్పణమ్ ! సాధయిత్యా భిషక్ స్నేహం న_స్తః కుర్యా 
ద్వాధా నవితీ 1101॥ 



ర్ 42 చరక నంహిాతే , 

అ॥ శిరోవిశేచన దవ్య ములగ ఇెచ్చబడిన ఫలములు. వేళ్ళు మువలగ వాని 
తయారుచేయబడిన చూర్గాదికోల్పనలను గాని స్నే వామును గాని రేచననస్య మునిమి శ్రన్వు 

ఉఊపయోగింపవలయూ ను. మధుర స్కంధమునందు చెప్పబడన్యదక్య్గముఅతో తయాక్ర 

వేయబడిన స్నేహమునుతర్పణనస్యమునిమి త్రము విధానమును తెలిసికొని ఉపమ్యి 

గింపవలయు ను, 

నన్నకి రృపిభానము, 
ఖీ" 

a 
చ| ఉత్రానన్య న్ధ మూన న్య స నే స్వా ్ త ఫ్ర చేసుఖమ్! (పఎమృ్చశిరన; 

కించిత్కి.ంచి త్పాదొన్నతన్య చ! దడ్యాన్నా సాపుశు స్నె హంతీర్సణం 

S 
బుద్ధిమాన్ భిషక్ ॥ అన వాక్ళిర సో నన్యం న గిరః (వటివ. Nl ఇత్ర 

ఇ అ = రొ జన ల ra . న 
వాక్స్ళీర సో నన్యం మస్తులు స్ట చ లిస్టటి! అత ఏవ శెయానన్య శుద్ధ్యర్థం 

స్వేదయెచ్చిరః | సంస వ్య నాసామున్నామ్య వా మేనాజ్బుహ్థ ఫర్యణా 

హా యేన దక్ష చేీనాథ దిద్యానుభయతి నమమ్ | వ్రణాల్యా పిచునా 
నల! > 

‘ 

వాని అం “మ, ™ ణీ ఆవి అప్ pe ఇ వాపీ న_స్తః స్వహాం యథావిధి || కృత చ స్వేద యేద్భూయ ఆక 

కశ కదు ౦ wa వ జట సంధ ar, న అల హో rn చీ ఒం నేచ్చ పున; యగ ఠి | తం గులాం ణాడోే న ర్స్ ర్స యై? సహో 

న జీష్టతి lO 

ఆ|| తర్పణన ప్యమును సూర్యోదయ ఘునక్రో వూర్యయునంకు గాని మధ్యాహ్నము 
నందుగాని చేయింపవలయును, పొగుగపరువబడినళ యవము వంగు సుఖముగ పరున్న 
టియు కొంనెముగ వెనుకకు వంచబడిన శిర స్సుక లిగినట్టి యు క్ గ ఎ_త్తీబడినపాద 
ములు కలిగి నట్టి యు మశుజునకు నాసారం, థధములయందు తగ్చణు స్నెహమును (పయో 
గింపవలయును, శిర స్పునువంచక్రండగ నస్యమును (పయోగించినచో మంగి శక స్సును 
పొందదు, శిరస్సుఅధిక ముగ వంచి (సయోగిందినచో ఆగి మెనడునంను (ప వేశించును, 
సరిగ పరుండేయున్న వానియొక్క_ శిరస్సునన శుద్దినొంచు నిమి ర్రేము న్వేదక ర్మను 
వేయింపవఅ యును, పిమ్మట ఎడమచేతి బొటన, కేలితో నాసీకనుఎ _త్తపట్లి కుడిచేతితో 
గొట్టము చే దూదిచే గాని నస్య స్నేహమును 'రెండుకంనముల ముదును సమముగ వి 
నను సరించి (ప వేళ పెట్టవలయును, అట్లు_ప వేళ పెట్ట? చ వున ల స్వేదకగ ను చేయించి 
అస్నే వామును శేషము తో కాడ బయలు జెడలిందు శుండవలయును, టట్టు వీనీనచో 
స్నేహము లోన ఉండ ేరదు, 

థూవుపాన వ యోగము, 

మూ! . స్వే బేనో స్కైశితః తపా న సక్ రాణ్యువ స్థితః 
అణ అజ 

భూయః స్నృహాన్య శె తేన వ్గ్రన్సి సాయ బె తత్ర; || (శ్ త్ర0మన్యాగ 



సిపి సానము నద్ధిన్గా క్ి 

లా ద్వేష ఏకొరాయ న కల్పతే | తతోన_స్తక్భే ధూమం విశే 

సవినాశనమ్ | హితాన్న భుజ్నీ వాతోవ. శేవీ -లేనియః | కస హి 'తాన్న భుజ్నీ స్వసె స్యాన్నియ తస్టి)య | 

ఆ॥ స్వేదకర్మ చే ఉ జే శమునొందింపబడిన శ్లేష్మము లోనజాన్న చో మల 

పగయోగింపబడుచువ్న స్నేహముయొక్క ఎ ర్యేమువలన శిరస్సునందుగ డ్ల గట్టి వెవులు 

మెిడరకొంకలు కంఠము మొదలఅగువానియందు వ్యాధులను కలిగించును. ఆందువజన 

నస్యకర్మను చేయించినపిదప కఫమునునశింపజేయు ధూమ పౌనమును చేయింపవల 

యును. మరియు హీత మెనఅహారమును గాలి లేని ప దేశమును ఉస్ణ్ర పదార్థములను 

సేవించు వాడుగను, ఇందిం్యయన్సి (గవాముకలిచాడుగను నుండవలయును, 

(పభ్బావననన్య విధి, 

(థి ర్ ఇ § అ అ ఒక జ అ కడ మూ! విధి రేహేఒవపీడన్య కార్య (వ ఫస్మిపనన్వ తు | పుడ్లు 

ల్యాఒథ వా నాల్యా ధ మేచ్చూూర్షం ముఖన తు | విరి కృశి ర సంతూర్హం 

. ర అల్ల వ 1 న 
పాయయి త్వ్వాఇఒమ్ము భోజ యేత్ | లఘు (తోష్యవిరుద్దం చ నిబాతేస్థ 

తన్ది)3ః 1 1121 
ara 

అ॥ అవపీడనన స్యముయొక్క విధానము _ఫెవిధమున చెప్పబడినది. (పధ్మాపన 

న స్యముయొక్కృా_ విధానమును వెప్పుచున్నాము, నస్యచూర్షమును ఆరంగుళ ములపాడవు 

కల నొట్రమునంచుపోనీ నోటితో మువ్కలోనిక్ జదవలరకుంను, శిర స్సుళుద్ధినొందిన 

పిదప వెంటే ఉదక మును తాగించి గాలి లేనిపం దేళమానం దుంచి లఅఘుశణము కలిగి 

నటియు మూడువోప ములకును విరుద్ధము శానట్టియు ఆహారమును ఈయవలయును, 
౬ 

మూ! విశేకశుగ్ణా దోవన్య కోవనం యన్య సేవ తే | న దోహా 

విచరం న్న కరోతి స్వాన్ గదాన్స్ఫహూన్ (| యథాన్యం పహితాం 

తేషు (కియాం కు ర్యాద్విచత.ణః | అ కాలకృతజా తానాం నోగాగా 

మనురూవత:ః ॥ [144 

అ శేచననస్యము చే కుద్ధినొందినపిద ప అహితమాలైన అహారాద్రులను సేవించిన 

యెడల ఆయాదోపములు [ప్రకోపించి వానిసంబంధ మైన అశేకవ్యాధులను కలిగిం 

చును. అప్పూడు, ఆవ్యాధులక చెప్పబడిన చికిత్సలను చేయవలయును, నస్యక ర్మ 

అకాతలమునందు చేయబడుటవఅన వ్యాధులుక్షలిగినయెడ అ ఆవ్యాధుఅవ తగుచికిక్సిను 

చేయింపవలయును. 

నన్యక రకు అవర్ష్ములు, 

మూ! అజీన్టే భుక్తభు కేచ తోయవీతేఒథ దుర్ధినే ! (పతి 

జ్యాయే నవేస్నానే న్నహాపానేఒనువాననే | నావనం న్నే పానం 



544 చరకనంహిత 

రోగాన్క_రోతి శ్లేష్మి కాన్సహూన్ | త శైమ్మహారః సర్వ సీక్షో 

సాది విధిర్హితః। తామవిశేచితే గ శృవ్యాయామాభిహా లేష్వపి" వా 

తో రూవ్నేణ నస్యేన కొద్ధః స్వాళ్షాన యీద్దదాన్ | తత్ర వాత హార? 

ఇ నా ౦ జర జు ర్ల వ ర్ట థ్ 

నరోం విధిః స్నేహన బృంహణః | స్టదాది స్యాదధ్ధృతేం శీరం గర్శి 

ణ్యా స్తు విశేవతః ॥ జ్యరశో కాభి తప్తానాం తిమిరం మద్యవన్య చ | 

రూ తె. శీతాజనె న్తేపెః పుటపానై శ్చ సాధ యేత్ 11191 
QQ... రై చలా Qa ఈ 

అ॥ అజీర్ణ మూకల వాడు అప్పు జేభుజించివ వాడు జలమును_తౌగినవాడు (పతి 

శ్వాయముక ల వాడు ఆప్పుడే స్నానమునాచరించిన వాడు స్నేహపానము చేసినవాడు 

అనువాసనవ స్త్రీని చేయింపబడిన వాడు వీరలకను, దుర్శి నమునందును స్నేవానవస్య మును 

చేయింపకూడదు. వేయించినయెడల అచనేక్షవిధభము లె న శేప్మ వ్యాధులు కలుగునా, 

అప్పుడు, శ్లేష్మ నాశకమ్నులెన సమ _స్టక్ళ)యలను చవేయింపవఠఅయును, మరియు ప్రీక్ష 

గుణము ఉప్ష వీర్యము -వందలగునవికల పదారములచే తగువిధానములను చేయింపవల 

యును. కృశించినవాడు విరేచనములను చేయింపబడినవాడు గర్భిణీ స్త్రీ వ్యాయామ 

ముచే కృశించిన వాడు వీరలక యాత మైననస్యమును చేయిం-చివయెడల వాతము 

పంకోపించి అ నేకవిధములెన వాక వ్యా ములను కలిగించును. ఆప్పుడు వాీనాకము 

'లెన సమ స్టవిధానముల శు శేయింపకలయును. స్నేవాకర్మ బృం వాణనిధి స్వేదకర్మ 

-వొంపఅగువానిని చేయింపవలయును, ౫ ర్భిణీ స్త్రీకి ఘృతమును పాలను విచేషించిఈయ 

వలయును జ్వరమా దుఃఖము వీనితో కూడిన వారలకును మద్య పొనమును చేయు వారల 

కును నస్యకర్మను శేయించినయెడల తిమిరమ చెడి నేతం వ్యాధి కలుగును, అప్పుడు 

రూక ములే న వీశాంజ కములు లేపములు ప్రటపాకములు వీనిని చేయింపవలయు ను, 

(వతీమర్ష నన్య గుణము, 

మూ॥ న్నేహనం శోధనం వైవ ద్వివిధం నన్య ముచ్యతే | 

(వతిమర్థ శ్చ నన్యార్థం కరోతి న చ దోవవాన్ ॥ న_స్హః న్నేహోజ్జులిం 

దద్యా త్పాతర్నిశ్ చ సర్వదా | న చోత్సిక్టి దరోగాణాం (వలిమర్శః 

న డార్థ్యకృత. 11211 

అ॥ నస్యకర్మ న్నే వానమనియు శోధనమనియు రెండువిధములుగ నుండును, 

పృతీమర్ష నస్యమువలన రెండువిభములగు ఈ ప్ర) యోజనములును కలుగును, మరియు 

దోషములను కలిగింపదు, స్నేవాముళో కూడిన వేం లిని పాఎత్రఃకాలమునందును రాతి 

యందును ఎల్లప్పుడును ముక్కు నందుంచుకొని ఆ స్నేహమును పీల్చవలయును. ఈ ప్రతి 

మర్ష నస్యము ఆరోగ్యవంతులవ గూడ పీతకరముగ నుండును. శిరస్సు క పాఠము 

“వందఅన్స వానికి దార్ల న్రమును కలిగించును. 



సిద్ధిస్టానము న్్ 

అధ్యాయ సంగ్రహము, 

జా (తీణియస్నాక్చ్రభానాని మర్మాణ్యథిహ లేషు చ|! తేషు 

లిజ్ఞం చికిత్చాం చ రోగ ఖేదాశ్చ సౌమధాః॥ విధిప_త్తరవ స్తేశ్చ న_స్తః 

కర్భవిధిస్తభా! షుడ్య్యాప ద్భేషజం సిస్టై మ ర్మాధ్యా యే రనమ్ | 

ఇత్వగ్ని వేశకృ తే త్త చరకవతిసంస్కృృ తే సిద్ధగానె (త్రీమ 

| ౨) జల 

రయ సిద్ధిర్నామ నవ మోజఒధ్యాయః i 

అ ఈతి) మరీ మసిద్ధ ఫ్ ఫాయామునందు _ మూడువిధ ముల్రై నమర్మలు( ప్రధాన 

ముగనులరిడుటకు కారణము, కమర్శలు ఆభఖిఘాత మున ందినప్పుడుక లుగు లతే ణములు, 

ఆప్పుడు చేయవల నీన చికిత్సలు, మర్మల సంబంధ మగు వ్యాధు లయొక్క. భేద ములు వాని 

చుకి తలు, ఊ త్తీరవస్టివిధానము, నస్యక ర్భవిధా నము నస్యకర్మ వల వక లుగు ఆరువిధ ము 

అగువ్యా పత్తులం, ఆవ్యా పళ్తులయొక్క చికిత్సలు ఇవి జప్పబడనవి, 

ఇన్విధంబున్క (శ్రీపాదోపనామక కృష్ణమూర్తి శ్యాస్తి[(పణీకంబెన చరక దీపిక యనెడి 

నరజ్ఞసంహీి కౌ వ్యాఖ్యానమునందు (తమర్మీయసీద్ధి యనిశు 

చవమా ధ్యాయము సనూ ప్టము, 

యీ డయా 

ద ననూ ధ్యా య వనర 

| అథాతో న్తిసిద్దిం స్యామః 111 పహరా అభథాతో న_స్రిసిద్ధిం వ్యాఖ్యా న్ 

ఆ॥ పిమ్మట వ్ట్రినిద్ధిని ఇాప్పబోనవుచున్నాను, 

మూ! క్రితి వా సాహా భగుపానొా లేయః 12 

అ॥ అని భగవంతుడగు త తేయడు ఇెెప్పిన్క 

మూ! సిద్ధానాం వ స్త్రీనాం శస్తాసొం "తేషు "తేషు దోగేషు 1 

శృణ్యగ్ని వేశ | గవత? సిద్ధిం సిద్ధివదాం భిషజామ్ 18! 

అ॥ ిసిళ్లములై సట్టియు ఆయారోగములను నళింప చేయునట్టియు వై ద్యు 

అక శార్యనిద్దిని కలీగంచునటియు వస్తు అను చెప్పుతున్నాను వినుము, 

ధి" బు జ 

మూ! బలదోషకాల రోగ వకృతీః (ప్రవిభ జ్య 'యెోాజితః 

సమ్యక్” 1 నె నః చై ఇరౌవధనైః స్వాన్వ్యాన్ ర్ గాన్ని వ_ర్హయలతి § 

gr రా 6... ష్. 



ఫ్ 16 ఆశఠకొనంహితో, 

కర్మాన్యద్య స్తీ నమం న విద్య కే థ్రీ ఘ్రసుఖవికోధిత కాత | అశ్యవత 

రణ తర్పణ యోగాచ్చ సిరత్యయత్యాచ్చ | నత్యపి పోవ హర కేం 

కటు తీక్షు స్థాదిభేవజాచానాత్ | దుఃఖోనారో ప్రై శా హ్భాద్యత్యకోస్టా 

రుజూ విశేశే స్యుః ! అవిశేచ్యా శిశువృర్ణా తావ్మపాప్తహాన ధాతు 

బలో ॥ అస్థావన మేవ తయోః సర్యార్థ కృదు_త్తేమం కర్ణ 1 బలవర్ష్మ 
హర్ష మార్షవగాతే న్నేహాన్న్యృణాం దభా తాలు 7|| 

ఆ బఅము దోషము కాలము రోగము ప కతి ఫీ౧న్సి శనగ తెలిసికొన 

ఆయా జ్యాధులక్ర అనుకూలము లై న ద్రవ్య కుఅతోకూ డినట్టి వస్తులను | పయోగించినచో 
ఆయా వ్యాధులను నశింపజేయును. న స్టీకర్ళ శీఘ9ిముగను సుఖముగ నా. శోధించున 
దగటవపలఅన ను, ఆపతగ్సణముంను తెర్పుణమును జంట నసేచేయువదగుటవలనను, ఉప దవ 

ములను కళ్ గీంపనిదగుటవలనిను దీనిక "కు శకేంస్థ, మైనకర్మ వురియొ? టిలేదు. వమన 
కర్మయెం విలేచనకర్మ్యయు దోపమునువారించునవైసను ౩ టంరస్రము కీళ్ల గుణము శస 

వీర్యము "పెందలగనవిక అ [ద్రవ్యములతో కూడునవగుటవలన దుంఖుమును , (లేను ఫులను 

ఉల్క శొన్సును, అ(ప్రయక్యెమును, కోష్టు మునందు'బొ భల శు కలిగించును. సోందబడలి 

ఛభాతుబలముక ల జార గుటజవీలన పొలురకును, శీ ణించిన ధా తుబలము కల వారణుటనలన 

వృద్ధులవను నమనవిశేచనక ర్మలనా చేయిం చతాడోధు. వారలకు సమీ _స్ట_పమోజన 

అను కలిగించు ఆస్టాపనవ స్త్రి యేం ఉత్తమ ర్మగ నుండుకు. బలము శొంతి సంతోషము 

మోగ్దపము శరీరా ఇగ్ధష్టము వీని మనుబాలకో ఆస్థాపనవ్థి జంట”సే కలిగించును, 

నరా! అనువాననం నిరూహళ్ళో త్తం వస్తిశ్చ న |తివిథః | 
శాఖాబాతారానాం నజ్కు చిత _స్తబ్ధ భగ ఎగస్టేసౌము 1 వట్నడ్డొ థా నెనౌ 

రుచివరిక ర్క రుగాదిషు చ శ్ర సః ఆస్లూర్హానాం $ీతాఖ్భీ తార్తానాం 

తె థో సుఖోసూంశ్చ్ || తద్యో గావధయుకాన్ న సీన్ స్స్తర్క్య్యు విసి 

యు షాల్ | వ గస్తీన్న బృంహాణీ మాన్ద్ర చ్యాదాగ్యధిషం విశోథ సీయషు!! 

'మేదస్వినో విశ్ ధ్యా యే చ నరాః కవ మెహార్తాః 1 న తీణతుత 

దుర్చలవూార్చిత కృశశువ్క_ _స్తబ్ధబేవోఃనాన్ | ద ద్యాద్వికోధనీయా 
న్లోమ నిబ్జాయుహాయే చ 11:1 - 

_ ఆఅ వస్ అనువాసనమనియు నిరూపూమన్సియు ఉ గ్హేకవ స్టీయనియు మూడు 

విధ ములుగ నుండును. శాఖా జాతే మ తోహాడిన వారలకును, సంకోచ ముసొందినట్టియు 
_సంభించినట్టియు విరిగినట్టియు సంధులుకలవారలకును, మలబంధము కడం పుబ్బరము 

అరుచి పరిక్ష ర్తి: య నెడిబాధ "మొదలై నవిగలవారలకకూ వ స్త్రికర్మ (పళ స్ట మెనదిగ - 
శులకును, ఈ ప్లు వ్యాధులంక ల వారల క శీతలవ స్తూలనూ సత్ర న్యాధులరక అ బార అకు సుఖో 

స్థమ్ములై నవస్తులను వానిక నూకూలము లై నదవ్య ములతో తయారు జేసి ఊహించి. ప్రయో 
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గింపవలయును. మేదోరోగము కష్టము మేహము మొదలెన మిక్కిలి వోధింపతగి వటి 
వ్యాధులయందు బృంవాతీ యుము-లైన వస్తులను _పయోగింపకూడదు. శ్నీణ్రీంచిన వాదు 
అఖీిఘాత్రము నొందిన వాడు దుర్చ లుడు మూర్చృనొందిన వొడుకృశించినవా శు సుష ం చి 
నట్టియు_ స్తంభించి సట్రియు శరీఠరముకల వాడు మలము నా ధారముగ చేసికొనియున్న 
బలముక ల వాడు పీన అక్ర ఛోధసము.లైనవస్తులను (పమయోగింపహడదు, 

సొన న ము స్ట్ త్వ? 

బద en ఘూ! వాజీకర కఒన్ఫక్పి త్త యోర్మధుఘృతవ యః నంయుతొః 
లా roo అనై +. | వ చీ ఇ న ర్వే త సాః స్నతేలమూూ తార నాలలవణాః కావ త వాత |॥11॥ 

ఆ|| వాబీక రణామునిమి ర్త యను, రక్త వ్యాధులు పేల్తే న్యాధు బు ఇవి వశించునిమి 
త్తోమును (_ప్రమయోగింపబడు సమ స్టవస్తులయం ౪కు తేనె ఘృతేయు సాలు వీనిని 
చేసట (శేష్టమాగనుండుకు క ఫమునో కూడివవాతేము *శించుని ము త్త ఘు పయోగింప 

అజో 

బగ వస్తులయందు లేఅము గోమూ[ తము ఆరనాళేము సెంధవలవణము వీనిని చేచ్చట 
Be 

(శేస్థ్రముగ నుండు ను, 
- పురం! ళ్ గ ౨ nf రి అలో న స్ట్ ఆ యుక్టాద్ద )వ్యాణే వ_స్త్రిష్యన్ల ” మూ తేం వయ 

స్పురా క్యాథాన్ అవిరోధాగ్గాతూ నాం రసయోని త్యాచ్చ జలము 
జు జర్ . = ల టా అద అష 5 రి న్యమ్ | సుర దారుశ తా హలాసకమధుక పిప్పలీమధు న్నీచోః | ఊ 
ర్ఞ్యలోమభాగాః నసర పా గర్క_రా లవణమ్! ఆవాపో న స్తీ 

నామతః (వ యోజ్యాని యేషు మయూసి స్యుః |! యుకాని నహ క్హో 

మై ఫ్రదు త్రరతః వవమ్యూరు 1 చిరజాతికి కినబలిషు వ్యాధిషం తన్హై. 

వివర్యయే చ వమృవవః | స్మ్పతి వావక పా యెవ్యోజ్యా సకువానన 
© | దో సై వి 
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అః శాంజికమా మొదలగు అను దవ్యములు సోమా కమ్ము పాలు, సురయనెడీ 

మద్యము కపాయములు ఇవి ధాతవులక విరోధమును క్రలిగింపనివగుటవలన వీనిని 

. భమ స్టవస్తులయందును (పయోగింపవచ్చును. మరియు జలము సమ _స్టరసములక్రు కారణ 

మెనదగుటవలన వేడినీటిని శపయోగిం పవచ్చును. దేవదారు సదాప ఏఅకలు చెంగల్వ 

కోష్టు యష్టి మధుకము పిప్పళ్ళు తేనె స్నేహములు వమన్యదన్యములు విలేచన్యదవ్య 
ములు ఆవాలు పంచదార సెంధవలవణము వ్నిని సమ _స్టవస్తులయందును కఅ్క_ముగ 

ఉపయోగిం సవచ్చును. వీనిని మందు చెప్ప బోవుక సాయ ములతో ఆయాదోపములనను 
సరించి తణరీతిని ఉపయోగిం చుకొనవలయూను, కల్కు_ము కషాయము వీనితో కూడిన 
అను వాసనవస్తులను నిరూహవస్తుఅను చిక కాల మైజనిం చినట్టియు మిక్కి_లి బలిస్ట ము లె 

నట్టియు వ్యాధులయందు తీక్ష ములుగ నుండునట్లు ను, వీనికివ్య తి కేక ము లైన వ్యాధుల 

యందు ము దువులుగరుండునట్టును (పయోగింపవలయును, 

ఢిశరతః 1 ధిషు వర్షశః1 వ సీస్ వు అర్ధ శా కెరతః స్పిద్ధా న్నా నావ్యాధిషు ర్ల ర్తి 

ప్ర్యన మైెర్భాగ ర్య థార్హానిహ తాబ్బ్బుణు | బిల్నా౭-గి షృమన్థః 



§48 చర కనంహానో, 

క్రోనాక'ః కాశ్చర్యః పాటలి స్వ ఖా! ఇాలిపర్షీ వృన్నీవర్షి బృహతే 

ఛా నర్లమానక ః 1 యవాః కలనై: కోలాస్థి స్థ చేతి తయోజనిలే | 

గ 
: ర f . , 

కన్న న్నే నచతుశ్నేసోః పిశితిన్య రనాన్విఆః | నలవస్లాలవానీరశత్ర 

స జ్ వా వాతా TY ళ్; గ న 
వతా?ణి శ్రైవలమ్! మళ్దపోనా ర? ౬న స్తావయస్యా మధుయప్టి శా! 

చన్హవం వద్చకోలీరం తుజ్ఞం {3 వె త్రిక (త్రయః | సశ ర్క రాష్టుత 

కదా: నఠీరా వ నయా హితాః॥ అర్క సడొన  బోలర్క 

a 

ఏకాస్టీలొ పునగ్న వా | హరి చో (త్రిఫలా ము స్క పత చాకు కుట 

న్నటకష్ం ff పివ్పల్యశ్చీత 9క శ్చేలి (తీయ సెపు దారో గిలా మ FF సోలో 

క దాగోమరా!కా నొతిస్నేహోన్వి తా పం [241 

అ॥ సమ _స్టవ్యాధులయందునాడ పయోగంచునట్ట్రయు శో కి సంపన్నములె నట్టియు 

అనుకూల మెనీ భాగ ములుక లిగినట్టియు వస్తులనువ్వములుగ ఒక్కా. క్క ఆర్థో? ముచే 

ఇెప్పుచు నాము, మొశేడు "నెల్లి పెద్ద(మౌను సెగ్తుళ్యూడు కలిగొట్లు పీనీయుక ్క_ యు, 

ముయ్యాకబోన్న కోలపోన్న చిన్న వోకుడూం "పెద్ద వోకుడు అయిద పు వేళ్ళు ఫీనియొక')_ 

యు, యవలు ఉఊఅవలు శేగుగిఠజలం ముయ్యాకపోన్న పీనియొక సయం క సో య యుల 

యందు నాలుగు న్నే వామలనుమాంసర సముము చేర్చి, (జయోగించినచో ఈమాడువస్తు 

లును చాతేయునశింహచేయుట యందు (పళ _స్ట్ర లుగ యండంను.. కీక్కాసనడ్డి (పబ్బలి 
సీటిపంబ్యలి తామర పువ్వు నాచు వీని యొక గ్రా యు, మంబ సుఖంధ పాల నల్హసుగంధి 

పాలశాకోళ్ యస్టి మధుకమా వీనీయుక్క_య, చ దనము. ఫుష్క్టరమాలఅము. వట్టి 
వేళ్ళు సంర పోన్న వీని యొక్క యు కష యములయంను పన దాగ నెయ్యి తే 

పాలు వీనిని చేర్చి (పయాగించనచో ఈయాకువస్యులును. సి _గేమునునశింపచేయుట' 

యందు (పళ _సములుగ నుండును. జిల్లేడు తెల్ల జిల్లేడు. వివ బొగ్ది ౫ విచేరు వీనియొక్క. 

యు వనుఫు (తాఫలములు తుంగము స్తలం మొ పసుపు భ(దము సలు పీనీరొలుక్కు 

యు, పిప్పళ్ళు. చిత్ర మాలము వీనియొక్క_ కషాయములాయందు యవమైరము లేనే 
గోమూత్రము వీనిని? స్వల్పపరి మితిక లస్నేహామును చేర్చి |ప్రయోగించినచో ఈమౌాడు 
వస్తులును కోఫమును నశింప చేయుటయందు (పశ స్టముబంగనుండుంను. 

నా ఫలజీమరాత కే తోక భామా సుక వత్చే చా | సామా 

దకి ర్యా 

చ ॥ చత్యారో మూ త్రసిశ్థాసే వక్యాశయవిగొధనాః ! వ్యస్తెరకి 
నమస్మాశ్చ చతురోగా ఉదడాహృతాః | 27 

ఆ॥ (మంగ కాయ దేవచాళి చేదుదీర "పెద్ద దేసుబీన కొడ సపోలవిత్తులం. వీనిని. 

కల్లి తెగ డో తిఫలములం ముయ్యాక పొన్నదంతి పద్దదంతి వీనిని కానుగ "పెద్ద కానుగ 

చ (తిఫలో వైన స్థిరా డస్తీ (ద్రవ_న్త్వప్ | (వః ర్యా చో 



సిని వానము క్ 4&9 

స్స్లీ పాలగుమ్ముడు పినిన్సి సంబరేణు ఈశ్వరి లొద్దుగ కంపిల్లక ఫలము. వీిని గోమా 

[తముతో సిద్ధముచేని ప్రయోగించినచో ఈనాలుగువస్తులును (ప త్యేకముగ గాని 
అన్ని యుకలినీ కాని ప శ్యాళశోయమునుశోధం చుటయందు (ప్రశ _స్పములంగ నుండును. 

మూ! కాకోలీ శ్నీర కాకోలీ ముద్దవర్షీ శ తావరీ 1 విడారీమధు 

యస్ట్యాహ్వా శృష్టాటకక శేరుకే 1 ఆత్ముగుప్తాఫలం మాపాః నగో 

భూమా యవా స్తథా 1 జాజ్దలానూపణం మాంసమి ల్యే తే శుక్ర 
jb 

మాంనదాః 129 

అ॥ శాకోలి మీరళాకోలి అడవిపెసర పిల్లిపీచర వీనితోడను చనేలసమ్ముడు 

యస్టిమధుక ము పరిక గడ్డ్ నమ్మదుం పలు వీనితోడను, "పెద్దదూలగనొండివిత్తులు మిను 

ములు గోఢువములు యవలు విశితోడను, జాంగ అజంతు వులయొక్క_ మొం సము ఆనూప 

జ :తువులయొక్కు.. మొంసము ఫీవితోడను శేయబదు వస్తులు శక మును మొంసమును 

వృగ్ధినొందించును. 

' [| బుద గ్ల దల జై శ జో ® 

మూ జీవ స్తీ వాగ్ని మస్థశ్చ భాకకీపున్పువత్సకొ | (వగహాః 

ఖదిరశ కష్టం శే విరా పిల తికో యవాః! పి9ియజ్దూర _క్తమూలి చ తరుణ 

న్యర్షయాూథఖి కా! వటాద్యాః కింఫుకం లో ధ మితి సాం గాహీ కాము తాః॥ 

అ॥ మనుజాల నెల్లి ఆశెపువ్యు కొడి'సెపాలు వీనితోడన్కు చిన్న శేల చండ 

చుగల్వకోస్టు జమ్మి [మంగ కాయ యవలు వీనితోడన్వు (పేంఖణము. మంజిప్ప 

వల్లజీలకర స్వర్గ యూాధిక వీనితోడను, మల్టి మొదలగుతీరవృకుములు మోదుగ 

దుగ వీనితోడను చేయబడు వస్తులు సంగాహీకళ కిక లవిగ నుండును. 

మూ పర్మినవే శృతం శ్నీరం సనృక్సీరపుర్నవమ్॥ అఆఖువరి 

కయా "వాపి తండులీయకయు_క్రయా 1821 

అ॥ తెల్లగలి జేరు ఎరగలిజేరు వీనితో గాని ఎలుక చెవియాగ చిర్రికార వీనితో 

గాని కాచబడిన పొలచే చేయబడు వస్తి పరి_సావమనును వారింప చేయను, 

మూ! కోలకతక కాబ్లేయుదర్భపో కేతు వాలీభిః | దాహఘ్నుః 

నఘృతశీరో  ద్వితీయశ్నొత్సలాదిభిః 4 కర్చు డారాఢకీసీవ విదులై ః 

తీరసాధితై: 1! వస్తిః [వ దేయో భిషజా శతః నమధుశర్య-రః 134! 

ఆ॥ ేగు చిల్లగింజలు తెల్ల చెజక దర్శ బోడ్శరము గొలిమిడి వీనితోశాని 

ఉ త్పలాదిగణమునం దు చెప్పబ కిన దవ్యముల తో గాని సిదము 
చేయబడిన త&రమునండు 

ని పమున్తో చేయును, మరయు 
ఫఘృతమునుక లిపి దానివేచేనుబశు వస్త తాపమును హరించయును, 

డేవకాంచనము కందులు కచం బవృమేము (పబ్బలి పనితో సిద్ధము చేయబడేన పొఆ 

యందు తేనెశుపంచదారిను చేక్నిదానితో చేయబడువ స్ట్రీ తాపమును హరింప చేయును. 

ర్త | 
లి 



దిద్ 0 చరకనంహిత , 

మూ! వకు నే తథా నృన్తెః (న్ర్రీకరీలోవి చారజై.* 1 ము ర్న ట్రే 

శాల్మలివృన్రా నాం మేరసిద్ధో ఘృ తాని(తేః Bp) 

అ॥ శాల్లితొడిములు ఎ రోేవ ౩ కాంచన ఫ్రుతొడీమలు పలపరిమాొఇముగ ల బూరుగ 

తొడి మలు వీనితో నిద్ధముచేయబడి కన పొలయంను "సతిని చేర్చి దానితో చేయబకు 

వ స్తీ పరిక ర్రమును హరింప చేయును, 

మూ! హితః ద్రవావాణు తద్భద్భ నై నః శ్యాల్మలకన్య చ | 

అశ్వానగోహీ కాళాకనాసారాజక ౫ సరుకైః || సిద్ధాః శీ శీ౭_ తియోోో 

న్య మె దా /క్షనఘృ ంలిర్యు తాః |] న్యగ్ ధాదై ఫ్రోఎలేర్చిశ్చ E 

వ విధినా౭_వర 8|| వస్తిః (వవాహణేదేయో భివజూ కల్సితోధియా॥ 

అ1! బూరుగ గతొడిమలతో సిద్ధము చేయబడిన పాలయందు "నేతిని చేర్చ ఉానితో 

సిద్ధము చేయబడిన పాలయందుగాని స్య (నోధ యు "మునలఅ ప నాలుగు (ద్రవ్యములతోడను 

సిద్దము చేయబడిన పాలయందుగాని తేన రసాంజవము నెయ్యి వీనినిచేర్చి దానితో 

చేయబడిన వ స్తీని అధికముగ (పప గించు చుండు |పవాసీకయందు ఈ యవలయును 

నరా! బృహతీ శ్రీ ప కాకో ఫ్రీ నృశ్నివర్లీ శతావరీ | కాళ్ళ 

రం బదరీ దూర్యా తథోళీర ర దియజ్లనః | జీవాడానే శృతి శశ 

ద్ ఘృతాళుస. యుకె” ॥ న స్తీ వేయా భివజా నీతా నమధు 

ర్కా-రొ | గోజ_న్యజానుహివీ.క్సీ శెక్టవనీయయువై స స్తథా ॥ లేనైన 

విధినా న _స్టికేయః Me | శై ఇదక్షమాగ్గార మహీపా 

న్యజళ కోణ షోకి || సద్య గార్జ్యృృదుఖర్వ స్పివాదానే (వళిన్య EXE 

ఆ॥ వాకుడు శ్రీచకాకోలి కోలపాన్న పిల్లి పీ పర ఏనితోడను -పెస్టగుమ్ముడురేగు 

గరిక వట్టి వేళ్ళు (పేంఖణము వీనితోడను సిద్ధము చే జు బడిన పాలయంను నెయ్యి 

రసౌంజనము లేనె వీనిని చేర్చి చేయబడునట్టియు చల్లగనున్న టి యా 6 నెండువిధము 

అగువ స్తులను జీవర క్తముపోవునప్పూడు హితీకరములుగ నుంకును. మరియు ఆవు గొళై 

ES జ సీనియొక,_ _ పాలయందు జీవనీయగణ (ద్రవ్యములను తేసెను పంచదారను 

చేరి సూర్యమునందువ లెనె (పయోగింపబడు వ _స్టీగాని త్రత్కాాలమునం దే చంపబడినవి 

యగు కుందేలు జింక కోడి పిల్లి దున్నపోతు గజ మేక వీనియొక్క_ ర క్రములను 

"వెంట నే్యగహించి మృదువులుగనుండుఆర క ముల దే వేయ ఏడు వ స్త్ని గాస్ జీవర క్షమా 

పోవునప్పుడు హీతకరముగ నుండును, 

మూ॥ మధూకమధుక | డాయోదూ రాకా ర్య చ వ 

రాచన్దన| దావామధుధా తీఫలోత్ప్చలై ః ర క్షపిత్తే [వ 

కపొయః సోవువల్క_జః || 4ల॥ 

2 
QQ... 



ధనము, ర్! 

అ॥ ఇప్ప యష్ట్రీమధుకము (దాతు గరిక సెగ్గుమ్ముడు చందనము వీనితోడను 
పంచదార చందనము (దాత అతీనధురవన్వు ఉసిరిక పండ్లు నల్లకలువ వీనినోడను 

చేయబడు వస్తులుర కపి త్తఘు నశింప చేయుకు. వెలిచం(డయొుక కషాయ పుతో 
చేయబడినవ నీ "స్టే (వమేహమునందు వీ త్రక్రరముగ నుండును, 

అధ్యాయ సం|గహము, 

నమూ॥ (లికాశ్ర యోని నిలాదినాం చతుపష్కాశ్చావ రే తయః॥ 

న శ్వాశ యవిశుద్ధ్యర్థం నృ వ్యూ? _గాంగావాకా స్తథా | సరిసాగ'ే 

తథా డాహే కోరిక డే (వవాహశే 1 అతియోాగే మతాః వక్ష్చా జీవా 

దానే త భా త)యః | ర_క్షపి శ్రే దయం మేహ ఏక(స్ర్రైింశచ్చ వ ఇ 

చ 1 సులభా నా వధశ్లేశా ; వ_స్తయో గుణవ త్రమాః | గుల్మాతిసానో 
దాన_ర్హన్త్వమృనజ్యు-చితాదిషు | సర్యాశ్లె కాజ్జరోగేషు. రోణేష్యేనం 

విభేషు చ 1 య థాన్యమావ.ఖె క సాన్ వ_స్తన ద్యాద్వి చయణః 

పూరో న విధానే3 కుర్యా ఇద్యోగాన్ వృథగ్విధాన్ UE 

ఇత్యగ్ని వేశకృతేత క్రై చరక్మపతి సంస్కృ శే సిద్ధిస్థాచే న స్తిసి 
ఇగ్నామా దశ మా౭_ఛ్యాయః | 

అ! వాకేమునందు మూాడువస్తులును, ప్పి ర్రీమునందు మూడును, కఫమునందు 

మూడును, పక్యాళశయమును గుద్ధినొందిం చునవి నాలంస్ప ను కుక మునువృద్ధినొందించువ ని 

నాలుగును సంైగాహీగుణముకి లవి నాలుగును, పరి సావమునందు రెండును, తాపము 

నందు రెండును, పరిక రృకమనందు ఒకటియు, (పహహికయందు ఒకటియు, అతి 

యో౫గముగలఅ (పవాహిః యందు గెండును, జీవర క్రమునిమి త్రము మూడున్వుర కృపి కము 

నందు రెండును, |పమేవామునందు ఒక టియు ఇట్లు సులభ సాధ్యమా లైనట్టియుక స్ట షు 

నుక లీగింపనట్రియు గణ వ త్తరమ్ములె లై వట్టియుముప్పది రై మైదువస్తులు చెప్పబడినవి. సలాము 

అతిసారము = ఊడావ రము, _సంభించుట సంకోచము నొందుట "మొదలగు వానియం మను 

సర్వాంగ వ్యాధులయందును ఏ శాంగ చ్యాధుల యందును ఇట్టి ఇతర వ్యాధుల యందును 

ఆయా వ్యాధుల కనుకూలము.లై న_దవ్య మాలతో, ఆనేక విధము లైన యోగమాలను తేయా 

రుచేసి వూరోో క్షవిధానమునను సరించి వస్తులను చేయింపవలయిను. 

ఇవ్విధంబును (శీపాదోప నామకక్ళన్ణ్న మూర్తి శాన్న్ర,[పణీతంటెన చురక దీపిక 

యనెడి చరకసంహి తా వ్యాఖ్యానమునందు వ స్త్రీసిద్ధి యనెడు 

దళ మౌ ధ్యాయము సమౌ ప్టము, 

mr న 
శాలానాాల 



ఏ కాద శాధ్యాయవనుం, 

మూ! అభాతః ఫలమాతా, సిద్ధిం వ్యాఖ్యావ్యామః il 

అ॥ పిమ్మట ఫలమా తాం సిద్ధిని వౌప్పబోవుచున్నాము. 

నూ! ఇతి హ స్మాహ భగవానా ₹ఫయ! 12 
ఆ॥ అని భగవంతుడగు ఆ తేేయాడు చెప్పును. 

నా ఇ ఇ జానసషా వ (& ; మూ! భగవ సముదారన _క్త్వధీళుతివిజ్ఞ ననమృద్ధమతిజమ్ | 
ఫలవ _స్తినరత్యనిశ ఏయే నవివాడా మున యోఇభ్యుపాగ మన్ ॥ భృగు 

క్రాద్సుక్ష కావ్య శన కాః నపులస్తాసిత గాతమాదయః | కతవుక్న్రవరం 

ఫలాదిషు న్వుతమాసావన సతి 12॥ ఫలాదిషు సృతమాస్థాప యాజనాస్య 

ఆ॥ భృశవు కౌశికుడు శా ఫ్యుడు కానకుడు పులస్త్యుడు అసితుడు గౌతముడు 
“పొదలగ బుషులు ఆస్టాపనవ స్రియందుపయోగింపత గిన ఫఅములలాోో ఏది (ేన్మమెనదని 

వివాదముతో కూడినవ్యారై భగవంతుడైనట్టియు శదారములైన సత్త్వము బుద్ధి 
స్త్రము విజ్ఞానము వీనితోకూడినట్లియు ఆ_తేయుని పొందిరి. 

- నూ! క ఫవీ త్తహారం వరం ఫ లెవ్వథ జీమూతక మాహా నౌన 

కః |! మృదుప్ర స్రీ యా భిన_క్తి తచ్చకృదిత్యాహ నృపోఒఖథ వామకః॥ 
కటుతుమ్బోపలము త్తముం మతం వమనే దోషనమోరణం చ తత్ | 

తద యోగ్యమృశె త్యలిక్ష తాక టురా,ఖ్యూదితి గాత మో బవీత్ ॥ కప 

వత్తసిబర్హృణం వరం న చ ధామార్లనమితేకమిన్యతే | త వమన్యత 

వా 

వాతీలం పునర్చుడిశి గ్లానికరం బలావహామ్ ॥ కుటజం (వశశంన 
వాల్ 
ల తమంన బలఘ్నం కఫపిత్తహారి చ| అతివిజ్ఞల మూర్ధ్వభాగికం 

వవనటమోభి చ కావ్య అహా తత్ కృత వేధనమాహ వాతలం కఫ 
పిత్తం (వబలం సూశేదితి | త దసాధ్వితి భ్మదశ్ "నక ః కటుకం చాపి 

బలఘ్నమిత్యపి ॥ ఇతి తద్యచనాని సేతేభిః సువిచితా)ణి నిశమ్య 

బుద్ధిమాన్ |! తశశంన ఫలేషం నిశ్చయం వరమం శా తిన తో. 
(బఏదిదమ్ 181 

ఆ|| దేవదాళీ క ఫపీ త్రములను పహారించునవదగుటవల న అస్థాపనవ గ్టికీఆ పయో 

గంచుఫఅముఅలో (శేస్ట్ర్యమెనదని శౌనకుడు చెప్పెను. ఇది మృదువీర్యము కలదగుట 
వలన మలమునుమొా తము భేదించుననియు వమసములయందుదోపషమును పొగుగ హరించు 

నదగుటవలన చేదుసార (శేష్ట్రమెనదనియు వామకుడను రాజర్షి చెప్పెను, చేదుసార 



స్పీష సాన ము స్ట్ ప్ ఏ 
యథ 

ఉస్ట్ర వీర్యమును తీక్తసణమును కటుర సమును రూక్ష గుణమును కలిదగుటవేలన అమో 

న్య ము౫ నుండు ననియు ౩ ఫపిత్రోముఅనుహరిం చునదగుటవలన "పెద్ద చేదుబీర (శేష్ట్రము? 

నుండుననియు గౌతముడు చెప్పెను. పెద్ద వేగువీర వాత్రమును వృద్దినొందించునదిగను 
థి 

బడలిక ను కలిగించునది" ను బలమునుహారీంచునదెగను నుండుటవలన (కేస మెనది కాద 

నియు బెలముహారిం పచేయనదియు క్రఫపి త్త యులనువారించువదియు నగుటవఆన కొడిసె 

"పాల (శోస్థ మెనదనియు ఒజడికుడు చెప్పెను. కోడిసేపాొల పిచి అగుణముక లవగుటవల 

నను తోర్ధ్వ భాగము ను పొందునదగుట వలనను వాతేమును తోభిం . వేయునదగుటవలననొ 

'రేష్టయెనదిశాదనయు పాత ఘునువృద్ధినొందిం చున దై వన! ప్ర బలమా లై నక పి క్ ములను 

వారింప దేయునడగ టవలన వివవేదువీ5 (ేష్ట్రమైవదని యు కాఫ్యుడు చెప్పెను, చన 

ఇేదువీర కటురసముకలదగుటవీల నను బలము నున శీం పచేయున దగుటవలనను _శేస్థ్రమె 

నదిశాదనీ భద శౌనకుడు చెప్పను, ఇట్టు సీత్రువులతో గూడవిచిక్రములుగ చెప్ప 

బడుచున్న వాక్యములను విని బుద్ధిమంతుడ గు ఆ తేయుడు ఫలములపిషయ్నమె ేష్టు 

ళమును నిశ్చయించి ఈ కిరిడివిధ మున శప్పును, 

మూ! ఫలదోవగుణాన్సర స్వశీ (వతి సరె ్యరపి సమ్యగీరితా | 

నతు కించిదదోవవిక్గుణం గుణభాయ. స్య నుతో నిచి_న్హ్య తే | ల్రహా 

కుషఘ్టహితా గ రాగదీ హితమితు్వూకు తు మేహినే మళమ్! కుటజన్య 

ఫలం హృదామరయీ వ్గినవంం కోఠఫలం చ పాజ్డుషం 1 ఉవశే కృ 

"వేధనం పీతం మదనం సర్వగ దావిరోధి తు1 మవనం సకపషాయశ*ికృ 

శం ₹దదూతుం సకటూాన్లవిజ్ఞలమ్ 1 క ఫపి_త్తహృచదాళు కారి చావ్యన 

పాయం వననానులోమి చ 1 ఫలనామవిేేక స్వతో అభ లే న్యేషు 

ఫలేషు సత్యపి |] 21 
అ॥ మిరందరును ఫలముల మొక. దోషముఅశుగురిం చి ము గుణముల నుగుగిం 

"చియు బాగుగ చెప్పిరి, కాని|పతీవస్తువువందును దోషములును గుణములకు నుండును. 

"అందువలన గుణ ములయొక్క్క ఆధిక్య మును ఆళో-చింపవల యును, చేవదాళలి వస్థ్రముల 

యందున చేదూసొర ప్ర చేహములయందును, కొడీసెపొల ప్ఫృూ_దోగ ముఅయందున్వు 

ఇజ్చద చవేదువీర పొండురోగములయందును, చిన చేదుబీర ఉదర బ్యాఢులయందును ప్రశ స్త 

మైనదిగనుండును, (మంగ కాయ సమ స్ట వ్యాఢథులయంరును అవిరుద్ధ ముగ నుండును+ 

మంగ కాయ క హెయర సమును తి క్తరసమునుకటురసమును ఉష్ణ పేర్యమునుపిచ్చిల గుణ 

మును కలదిగ నుండును. యాకుసణములశేనిదిగ నుండును, కసపి త్త ములను వారింప 

శేయును, బోషముఅను హారింపచేయును. అపాయమును కలిగింపదు, వాత మున 

శనులోనుమును కలిగించును. అందువలన ఇతరఫఅములున్నను సలకబ్దము చే యుగ 

శాయయే గ్రహింపబడుయన్నది. 

మూ॥ గురుణా చ వచస్యుదాహృ తే మునిసశ్రే న చహూళితే 

త్రత్రః | (పణివత్య ముదా నమన్వితే; నహితి! శిమ్యగ శాజనువృష్ట 



స్ధి4 చరకనంహీొతే 

శ - _ జ య వ. 

వాన్ | నరక ర గుణకృద్దురుణోక, వ_స్తియార్ల్యరుథ సెదిసో మతః | 

నాభ్యధోగుదగ తశ్చ శరీరాల్సర్య్యవః కథ మ పాతి డోపూన్ | 
రి న మకా, జ 

రుర|బబి= దం న్రదీరం తస్త్ర య ల౬నిలః నజ్దవిఘా తాత 1 కెనల ఏవ 

దోపానహుతో వా న హీ వాయుః (పకోవ ముపయాళలి! తం పవనం 

1 కంక ర వష << 9,0 ణన ॥ 

నప్పిఫవిట్క_ం ఘుద్ధిక వో౭నులోమయతి నస్నిః | సర (శి రీర౫ శ్చ గచ 

వంఫఘాతే 8 (వకాళి సొత్స ణా స్తీమువయాతి 116 

ఆ మానులచే పూజింబడిన వాకర్ణిములను ఆకే ముడు చేస్పగ సే సంతోష 

ముతోకూడిన శిపస్యగ ణము ఆ, తేయునకునమస్కృరించి ఈకెందివిధ మున అడిగెను, 

శవ సీ సమ స్త్రకర్శలను గుణమాలను చేయునని తిమచే ఇదివరలో చెప్పబడినది. నాఖి 

యొక్క [కింది భాగ మునందలి గుద( ప్రదేశమును పొందు కసీ స స్వశరీర యునంవలి 

వోషముఠఅను ఎట్టుబయలు జెడ లింఛు ను!” అని ఆడిగను, అట్టు అడుగగా ఆతేయుము 

| కిందివిధముగ చెప్పెను. వాతేము సంగ ములక విఘోత్రమును కలిగించు చు శరీరే కును 

ఛరిం-చియు: చును. అట్టి వాతేమా శీవలము గ గాని ఇతరదోప్యములనోకూడి కాని |[పకోప 

మును పోందును. పిత్తము కఫము మలము పనితో కూడిన అట్టి వాక మునకు వ ద్టిళున్ధిని 

శ్రలగిం-ది ఆనుభళోమమును కలిగించును. సమ స్తళరీరమునందును చ్యాకం చియుండం 

వ్యాధుల న్ని యు వాతే ముకుద్ధినొాందుట వలన శోంతిర చును, 

మా అధాభిగ మ్యూర్థ మఖత్ణితే ం ధియా గ జోస్ట్రగా ఒ కావ్య గ § 

జవ సి వ నం న వి 5 చర హాసు! 
జవ స్తీకర్భ ! ట్ర ఎ్రచ్చదేనం నశ వ_స్తిమ్మ బపద్విధిం ద కి స్యాహాపుఎ 

(వచోదితః ॥ అజూవి శే సౌమ్య గజోష్ట్ర్రయోరా గచవాశంయోరం సి 
న ఫ్ రి స్ ఏ పో 

ముశో సి మాహీషమి | అజావిశాడేను వ సిము తరం వద ని వ స్సీం 
అలి 

అంజన ఆడాలో అనీ =! జానీ 

త్య ఉ త్తలే+ | సువ_స్తిమస్టావశహాడశాడ్డులం తమైన. నేత్యం చ 

వ వాజులం కమా జోన్నా శవ సినంచొ చతు! 
షః కమాత్ | స్రగో శ్యాన్యజవ_స్తిసంధ చతుర్ధ భాగ 

కృత కర్పికం నబేత్ 1! వస్థస్త జావో రి విరూహమా, తా గవాద్షు 
న్న స్వ | 

ద్విత్రాగుణా యభఖాబలమ్! నిరూహ ఉష్ట స్ట త భాఢక ద్యయంగ జన్య 
( | ర్ల గై 

నృద్దె స్వ్వనువాననే౭ఒష్ట్రమః 2 01 
ధ్--2 ట్ర్ 

ఆ|| పెన చెప్పబడీన అఖండ మెన విహయ మును కలిసికొని ఏనుపలః జం మేలు 

సోవులు గుర్రములు గొత్త్రైలు మేకలు వీనికి చేయింపవలసీన వస్త్రిక ర్మనుగూర్చి ఆలే 
ల 

యుని అడిగెను, అపుడు ఆకేయుకు వానికి శేయింపవల సిన వస్టికర శ్రరుక ్ మైవిగిని 

(కిందివిధ ముగ చెప్పెను. మేకలు గొక్టోలు ఏనుగులు ఒం కొలు గోవులు గురవణలు 

వీనికి వ_గ్టికర్యనిమి త్రము దున్న పోతుయుక్క్ర.. మా_తోశ యమఘును (గ్రహింపవలయును, 

"వేళలు నొటేలు వెంచలగువావికి చేయఎడు వస్తి సుక సీ మవబడునూ. = _త్తీరమొర్ష 
వ! 

అటి ఆడి వాన్ ఆ 

వున చేయబడంవ స్త్రి ఊఉ త్రరవ సీ యనబనశును సువ నిను ప మోగింపబశు శతి యి_ఏివ 
a 



71] సిద్ధిస్థానము, కకక 

సలు ఒం యులు వీనికి పదునెనిమివంసుళముల పొడవుళలదిళన్కు సోవులు గరములు 

ఫినికి పదునారంగుళ ముల పొడవు అదిగ ను, గొకోలం మేకలు వీనికి పదియంగుళ ముల 

పొడవుగ అదిగను ఆండవలయును, ఈ నే తేయుయొక్క_. నాలుగవ భాగములో కర్ణిక 

యుండవల యును. నీమావావ స్టేయొక్కు_ పరిమితి మేకలకును గొత్రైలకును _పస్థపరి 

మితిగ న, గోవులకను గ్మురములవను బలముననుసరిం చి రెండు లేక మూడు[పస్టములపరి 

మితిగను ఒంటపెకు రెండుఅఢకముల పరిమితిగన్కు ఏనుగునన నాలుగుఆొఢక ముల పరి 

మితిగను ఉండవలయును, అనువాసవ స్టీయొక్క.. పరిమితి నియావావ స్టీయొక్క_ పరి 

మితిలో ఎని మిద కంతుగ నుండవలరమును, 

మూ! కలిజ్ఞసమే. మధుకం సవివ్సలీ వచా శతొహ్వా మదనం 

ర సాజ్షనమ్! ఫి తాని న ర్వేషా గుడకః ననై న్థవో దిషపజ్వా మూూలస్య 

వికల్పసా త్యియమ్ | గ చేజ_ధికో2_శర్ణివటాశ (క ర్ల జః నఖాదిరః 

(దగ హానాల కొలజః [| తథా చ ఉనై) ధవశిగు) పాటలా మధూ క 

సారాః ననికుంభచి త్రకాః 1! పలాశ భూతీకసు గాహ్యరోహీణీక మాయ 

ఉ_క్త్వధికో గవాం హితః ! వలాశద స్తీ సుర డారుక_త్తృణ| దవ స్వర 

క జో అధ్య 2 ర్ జ ర a 

ఉక్తాస్తుంగన్య. చాధికాః! ఖరోష్ట ) యోః వీలుకరీర ఖాది రాః శమ్య్యూక 

బిల్యాదిగణన్య చ చృదా, | అజాసికానాం (తిఫలావమావక ౦ కపిళ్ణ 

కర్కచ్ధు సబిల్యకోలజమ్ 124 

అ॥ కొడిసెపాలవిత్తులు వెంగల్వకోష్షు యస్టిమధుకము పిప్పళ్ళు వేస సదాప 

(మంగ రసాంజనము దశమూలఅములు వీనియొక్కు_ క సాయమానందు బెల్లమును సైంధవ. 

అవళామును చేర్చి దానితో ఏనుగు "ముదలగుసమ _స్టజంతువులకును వన్హిక ర్మను చేయాట 

శ్వాంత్రక్రరముగ నుండును. రావి మట్టి తెల్లమద్ది చండే శేల ఏపి తాటిపండు వీని 

యొక్క కపహాయముతో ఏనుగులవ విశేషించి వస్టికర్మను చేయింపవలయును చండ 

మునగ క లిగొట్టు ఇప్ప ఏపి దంతి చిత్రమూలము పీనియొక్క_క పా యముతోజఒం కెలక 

విశేషించి వీ స్పిని చేయుింపవలయాను, మోదుగ ఓమము జేవదారు కటుకరోహిణి వీని 

యుక్క_కపాయములతో గోవులకువిశేషింది వే్టీకర్మను చేయింపవల యాను, మోదుగ 

చంతి జేవదారుశామంచిపూరి పెద్దదంతి వీనియొక్క- కహాయముతో గుర ములకువి శే 

పే0-చివస్టికర్మను చేయింపవేలయును. వరగోగు వెదురు మొలక చండ కేల చినళ్ళుజిల్వారి 

గణమునందలి వృత ములయుక్క_ చిచళ్ళు వీనిక పాయముతో గాడిద ఒంగో వీవికివిశే 

షించి వస్టికర్మను చేయాంపవలయును, (త్రిఫల ములు చిట్లీత వెలగ "పెద్ద చేవ మాశేడు 

చిన్న శేగు వీనియొక్క_ క హౌయముతో మేకలకును గొ|శెలకును విశేషించి వస్తికర్మను 

పక్షంుుం పవఅయునుం 
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(బాహ్మ్బణాదులు ఎల్లవ్వూడు అనారోగ్యులుగన రిడుటకు  కొరొణము, 

వరో॥ అథాగ్ని వేళ: నతత = నరా నరా హోతం చ వ్మవచ్చ 

గురు న్తదావా చ ! నదాతురాః కో) తియ రాజేన కాన ఖై వ బేశ్యాః 

నహవణ్యజీవిభిః॥ ద్విజ షం వదోధ్యయన వతాహ్నాక [క మయాదిఖి్హైహ 
_ గ న he అదు | 

వూతం న చేష్టలే! నృపోవేవీ నృవచి_త్తర తీ ణాత్సరానురో ధాక్భహు 

చి_న్హనాక్భయా త్ |] నృృచిత్తన_గ్రన్యువచాం తేళ్ళారా త్చుజూపభూషా 

నిరతా వణాజ్ఞనా! న డాననాదిత్యనుబస్థ విక య శ్ర యాదిలో భోదపివణ్య 

జినిః! నన తే హ్యోగత వేగన్టిగహా : నమాచర_న్టే న చ కాల 

ఖోజన మ్ | అకాలనిర్థార? హార సేవినో భవ స్తై యేజఒన్యే1పి నదాశతు 

రాశ్చ శత 1.81 
అ అడుగుచున్న ఆన్నీ జేగునవ ఇజరువు ,కిందిపధముగ చెప్పును, (బొవ్మూ 

ణు ల, రాజ సేవకులు, జేళ్యా స్త్రీలు వ ర్లకులు వ్రేలం ఎల్ల ప్పుడూను అ నాగోగ్యలుగ 

నుం టేదరు. వేందువీల నస న గా._ తే దాధ్యయవ ము వరత ములం అహి్నిక్యక్రియలం "మొద 

అగువానిని ఆచరించు చుండుట వలన (వాహ్మణులును? అధి కారియొక్క చిత్తమును 

అనుసరిం పవలినీ యుండుటు ఇత్రరుని యొక్క_ వళ మునంసుంశుటు అధిక మగుఆలో చనతో 

కూడీియుండుట భయము నుక లిగియుండుటు వీనివలన రాజు సేవ కలు నూ, శ్రురుషునియొక్క 

చిత్తమును ఆనుసరించియుండుట పురుసునక ఈ పదోరములను చేయుట. శోరీరకు[ భత 

యందును అలంకఠించుకోనుటయం దును నిమగ్ను రాం_డై) చయుండుటు పీనీవల న జేశ్యా 

ప్ర్రీలును ఎప్పుడునుకూర్చొనీయుండుటు అమ్ముటకోనుట పొదలగుబానియందు. ఎల్ల 
వ్వూడును నిమగ్నులై యుండుట ఫీః వలన వర్తగులును తమశ రీ? కుంయుక ్క_ హీతమును' 

పాటింపరు. వురియం పారు మల వారా తా దుల యొక... జ్లభములాను ఎల్ల కూడు అడ్డ గిం 

శెడరు. శాలభోజనమును ఎప్పుడును చేయరు, మరియణ మలమూ తౌది వేగ ములను 

అఆఅకాలమునందు (ప్రవ ర్తింప చేయుదురు. విహారమును అశో౨ఎమునందడు పచేయునురు, 

అందువలన వారు ఎల్లప్పుడును అనారోగ్యులుగ నుండేదరు. ఈవిధముగ నాచరిం ధూ 

ఇత్రరుకూడ ఎల్లప్పుడును ,హోనారోగ్యు లుగ "నే యకుండెడరు, 

మూ! సమోరణ- వేగ విధార ణోద్ధతం పబద్ధన ర్య్వాజ్ఞరుజాకరం 

భిషక్ | నమాత్యు “తేషాం ఫలవ ర్రిమాదితః సుకల్పితాం స్న్రేహావలీ'” 

[వ రళాజయేత్ FDI 

ఆ॥ వేగి విధారణమువలన వాతము (పకోపించి పబంధ ము 3: సర్యూయవముల' 

యంచు బాధను $ లిగించినయెడోల బాగుగ తయారు చేయ ఎడీవట్టియు నమురుతోకూడి 

నట్టి యు ఫలవ ర్తులను తొలత: | ప్రరెకాగింపవల మును. 



న్స . స్ట సగ్ధిఫానము రసి? 

మూ! పునర్న వై రణనికమృచి,త కాన్స దేవదారు, క న్ ద్ర ఇంది రజ్ఞనకమృ (తే కా ఎ చేనదాకుతివృ తానిఏ 

గ్రీకాన్ ! మహో న్ని మూలాని చ వళ్ళ తెద్భవాన్విపాచ్య మూ తె 
దధివముస్తున ఎయు తె ॥ స్మృతి లసర్బిర్లవ కై శ్చ వష్ళభీర్వి మూర్చితం వ్ల 

మధథ (సయోజమేత్ |! సిరూహాతం ధన్వర సెన భోజితం నికుమ్మ 

“తై లేన తతోజనువానయేత్ ॥ 111 

అ॥ గలిజేరు ఆముదపు వేళ్ళు దంతి చిశయాలము దేవదారు తెగడ వావడు 

మహాపంచమూలములు వీనిని పెరుగు మిగ డ వీనితోకూడిన సోమూతీమునందు క సా 

యముకాచి ఆకసౌయమువందు _తెలమఘును ఘృకేముకు పంచలవణములఅను కలిపి 

చానితోనిరూవా వ స్టిని చేయింపవలయును, పిమ్మట జాంగలమాంసర సముతోఆ హోర ము 
నిచ్చి పిమ్మట. దంతియొక్క_ కపాయముతోడను కల్కు_ముతోడను తయారుచేయ 
బడిన తేలముతో అను వాసనవ నీర్ చేయింపవలయును. 

మూ! బలాశ (గస్ధా ఫలబిల్య చ్చి త్ర కాన్ట్యివజ్బృమూ లే కృతేమా 

లకోత్సి లే | యవాన్కు_లుశ్లా శ్చ పశేజ్ఞలాఢ కే రనః న జేమ్ర్యెస్తు 
కలిజ్ఞకాదిభిః | న్నతెలసర్చిర్షుడ వై న్థవో హితః నదా నరాణాం శలనర్ల 

వర్ధనః |! తర్రైవ శన్తం మధుశేన సాధితం ఫ లేన చిల్యేన శతాహ్యూ 

యా2ఇఒథ వా! నజీననీయస్స్తు రసోఒనువాననే నిరూహణే చాలవణో 

శ్రిళారితిః | న చాన్య దాళ్యగ్రబలాభివర్థనం నిరూపహావ న్వేః శిశువృద్ధ 

యోః వరమ్ 1-4 
అ॥ ముత్తీవ పులగము సన్నేరు [మంగ శాయలు మారేడు చిత్రమూలము 

(సాస్వపంచమూలములు మహాపంచమూలముఐఖం దేలి నల్ల క లువ యవలు ఉలవలు 

వీనిని ఒక ఆఢక ముజలసంచదు కఫాయముశాచి అక పాయమునందు కొడిసెపాలవిత్తులు 

చెంగల్యకోన్హ్లు మొదలగు వానియొ3్క_ కల్కు_మును తేలమును ఘృతే మును బెల్ల మును 

సెంస్రవలవణమును చేర్చి దానితో వ సీని చేయించినయెడఅ బలమును వర్షమునువృద్ధి 

నొందించును. అతీమధుర ముతో గాని మగ కాయలతో గాని మాశేడుతోగాని సదా 

పతోగాని తయారు చేయబడిన వ స్తికూడ బలమును వర్షమును 3 లిగిం చును, శిశువులకు జీ 

సీయగణ (దవ్యములయొక్క_ర సముతోత యారు చేయబడిన స్నేవాము చేతను వాస వ ్రీని 

గానిజీవనీయగణ ద్రవ్యముల యొక్క_ క పాయమునందు సెంధవలవణమాను చేర్చక దాని 

తోనిరూహవ స్తినిశాని చేయించుట హితకరముగ నుండును, శిశువులం వృద్ధులు వీరలక్ర్షు 

శరీరబలమును వెంట నేకలిగించుటన నికూవావ స్తీకం కు (_ేస్టమెనదిమరయొక్రటి లేదు, 

అధ్యాయ నంగ హాము, 

మూ! ఫలకర్మవ స్తిషు వంత్వేనిశ్చ యో నస్తయో గవాద్ 

నామ్ ! నత తాతురాళ్ళోద్దిషాః ఫమ్మాతాయాం హెకేం వె పామ్! 



ర్ - చరకనంహిొత 

eh ఇత్యగ్ని వేశకృ తే త_స్త) చరక వతి స్మ 

* నష గ్రా ్ నో2ధఛాాయః || హూ సిద్ధి మన ఐఎకాదశ్ ౬ఒధ్యాయ 

అ॥ ఈఫలమూ.[ తొ నీద్ధ్య ధ్య్యాయమునందు ఎ వ_స్తిక ర్యయందు ఊఉ పయోగింప 

దగిన ఫలములలో (ేష్టత్వ మును నిశ్శయించుట, గోవులు 'వొందలగునానికి (పయో 

గంపదగిన వస్తుల్కు _బావ్మాణులు మొదలగువారు ఎల్ల పుడును అ శారోగ్యులుగ నుండు 
టవ కారణములు, ఇటి విరలక హితక్రరములు ఇవి చెప్పబడినవి. 

లు 

ఇవ్విథంబున, (శ్రీపాదోప నామక కృష్ణమూర్తి శా మీ(దణికంెన చరక దీపిక ను చెడి 
చవక సంహితా వ్యాఖ్య్యానమునందు సలమారతా సిద్ధి యౌనిడు 

ఏకాద శా ధ్యాయము 'సమౌ_ప్పము. 

—0— 

ద్వా దశా ధ్యా య ముర 

అస్తాకీశ్ళనాః 

నురా॥ త్ర రన వీసి నావు 110 అథా ఊఉ త్తరన స ద్దెం వ్యాఖ్యా రామః | _గ్తి 

ఆ॥ పీమ్మట ఊఉ త్తరవ స్తినిదిని చెప్పబోవుచున్నాను, 
ధి 

మూ! ఇతి హూ సాహ భగవాన్నా కేయః [౨|| 
అ॥ అని భగవంతుడగు ఆ లేయడు చెప్పెను, 

శోధనో త్తర (కీయ, 

సరా అథ ఖల్యాతురం నెద్యః నంఘద్ధం నమనొదిఖిః | దుర్వ 

లం కృశ మల్చాగ్నిం ము_క్రసంధానబస్థనమ్ | నిర్హ్భృ తానిల విణఖ్బూ త 

కఫపి త్తం కృశొశయమ్ | శూన్య దేహం (వతీకా రానహ్మిష్టంం వరిపాల 
యేత్ | యథ న తరుణం పూర్షం లే లనాతం తఛెన చ ॥ గోపాల 

శవ దు గా సర్వ సావవచారత; వీ! 

ఆ|| వమనాదుల చే కుద్ధినొంది దుర్చలుడుగను కృశించిన వొడుగను స్వల్ప మెన 
జాఠ రొగ్ని కలవాడుగను సంధిబంభనములు విడిపోయినవాడుగ ను వాతము ఫురీషమూు 
కఫము ప్్తము ఇవి వాఠింపబడిన వాడుగను కృశించిన ఆశయములు కలవాడుగను 

శూన్యమైన దేహాముకల వాడుగను (పతీ కారమును సహీంప లేని వాడుగనునున్న రోగిని 
తేలముతో నిండియున్న ట్రియు తరుణమైనట్టియు పాత్రనువలె సమస్తాపచారముల 



ఫ్రానము, ఫ్5్9 

నుండియు 5 క్షింపవలయును, మరి ఘు నోపూలసను దండ మఘనుభరించి ఫోవులను 

రక్షించువిధమున వై ద్యుడు అట్టిరోగిని గక్షింపవలయును, 

అగ్ని సందీవనాది క్రమము, 

మూ! అగ్నినంధుత ణశార్థం తు పూర్యం వేయాదిఫీర్సెపక్.. | 

ె ప్ర "బి లా ల 9 ఏ జ్య శ 
రసో త్తశేతైవ చరెత్కమేణ క ముకోవిదః1న్ని గ్టాన్లు స్యామహృ ద్యాని 

తతో౭న్లులనణా రసౌ | స్వాదుతిక్తా తతో భూయః కపాయకటుకౌ 

తతః ॥ అనో౭_న (వతే సీకానాం రసానాం స్వీ గ్గ రూతు యోః | 
SI థి 

వ్యత్యాసాదువ యోశేన న ఏకృతిం గమయెద్భిషక్ 181 
2 

అ॥ జాశ రాగ్ని వృద్ధినాందునిమి త్తే ము (పథమమఘున పేయానుల నీ నువల ముకు. 

(క్రమముగ మొంసరసముతోకూడిన ఆహారము నీయవల యు మ. తొలుత స్నిగ్ధగుణమును 

ఆమ్ల సాదు“ సములశు కలి హృద్య ములుగ నుండు పదార్థములను, పిమ్ముట అమ్హులవణ 

రసములుగల పదార్థములను, పిమ్మట స్వాదుతి కరస ములుక అ పదార్థముల శు, అటు 

పిమ్మట క సాయరసములుగల పదార్థములను ఈయవలయును, ఇట్టు పరస్పరము 

విరుదము లె న రసములుకల పచార ములను న్నీ గరూక ములుగల పదార్లముఅను మొర్చు 

కొనుచు (పయోగించి రోగికి (ప్రకృతిస్థితిని కలిగిం పవల యును, 

(వక్ ఎ్రతినిపొందిన వానియొక్క- లతుణములు, 

ఘం న్ 4 S698 ణో (3 2 కి | 
మూ!!! బలవాన్ వర్ల వాన్ సర్యర లి సజ్జ స్థి రేన్ది]య 

పనన నరంనపహో విజేయః వ*ఎకృతిం గతః 19॥ వృనన్నాత్మా సనర్యనప ప్ష్టాయ వ్ర ఖం 

ei (పకృతినివాందిన వాడు బలవంతుడుగ ను మంచివర్షమాక ల వాడుగను అన్నిటి 

యందును కోరిక కలవాడుగను సు ఖమాలుగనువన్న అంగములుక ల వొాడుగను స్థిరమ్ములై న 

ఇ౦(దియములుకల వాడుగ ను నిర్మల మైననునస్సుక ల వాడుగ ను సమ _స్పమునుసహిం చు 

వాడుగను నుండును, 

(వక తినిపొందని వాడు నర్ణి ంవతేగినవి, 

వ వ హక న ని నర్హయేత్ |! 
వునా ఏతాం (వకృతిమ్మ పాపః సర్వవన్హ్యాని ర్ట 

న నో ప | స ఒర్మ్నావ్నం ర 
మహాదోవక రాణ్యష్టావిమాని తు విశేషతః ఉహ మ్య థ్ 

నాన ీ-ర్రా పీ జేం చ దివావంపష౦ చ 
మోభమతిచజ్క-)మణ ననే! అజీర్ణాహితభో స్ ప ్న 

మెైథునమ్ 11 11 

ei పకృతినిపాందని వాడు విడిచి పెట్టక గనచానినన్నింటిని విడిచి పెట్టవల చరం నుం 

తురియ మవాదోపములనుకలిగించుననియగు బిగ్గరగ మాట్లాడుట, ర థాది యానమాఆ 

వలనక్షోభనొందుట్క అధికముగ లీగుచిటు, అధిక ముగకూక్చుం జురు, అజీర్ణా హార ములకు 



560 చరకనంహితే, 

సేవించుట, అహితావోరములను సేవించుట, పగ టి3యం మని(ద్రిం చుట, మెథునము 

నా-సరిందుట ఈ ఎనిమిదింటిని విశేషించి విడిచి పెట్టవలయు ౫, 

వి ంపదగిన వానిని నర్టింపకున్న చో కలగు 

నామా:వ౦ దోవములు, 

మూ! తజ్ఞా దేహోోేర్ల ద్ధ్వన ర్వాధోమధ్యపడామదోోవజాః | 

శైవ జాః క్షయజాక్నెన వ్యాధమః స్యుర్య థ్ థా,కమమ్! "లేషూం 

వి నతో లిబ్ధమేకై కన్న సభేమజమ్ | యథావత్సింవ్ఫవత్యామి సిద్ధా 
న్వు స్తీంశ్చ యావనాన్ ॥!8॥ 

S| (పకృతిని ఫాందనివాడు విడిచిపెట్రవగిన ఈఎనిమిచెంటిని విడిచి పెట్ట 

కన్న చో ఆఎనిమిదింటివలనను ళరీరముయొక్క ఊర్ల ఏ భౌగమునందు బాధ్య, శరీరనుం 
తటను బాధ, అధః, పదేశమునందు బాధ, మధ్య! పజిశమునందు బాధ, ఆనుదోషము, 

నేష్మజ వ్యాధులు క్షయచ్యాధులుం అను నీఎనిముసియు (క్రమముగ క్రలుగువు, ఈఎనిమి 

దడింటియుక్క_యు (పత్యేక ప్ర ల్యేకల కణములను చికిత్సలను వివరించి చెప్పుచు 
న్నాము, మరియు వది దాయక ములే న యాపనవస్తులను చెప్పుచు ఇ న్నాము, 

విగ రగమాట్లోడట మొనలగూవానినలన కలుగు దోషముబు, 

మూ ఉచె గ్భాప్యాతిభాపా భా ౦ శం సావకరిశజ్య 

న్సోవ న శోవ జె తే మిర్యకిపాసాజ్యరతము 

హనుమన్యో[ గహాసెక్టీ వనోర ॥ పార్య్యశూలన్యన భేదహా క్కా- శా్వానావ 

య? స్యుః, రథమోీభాల్ న ధిపర్వ శ థిల్యహాను నా సాక ర్ల న్స్ర్ర్య 

శూలతోదవహ్ని విత భాటోపా _) కూజనాధ్యా న సహృద యేస్టి) యో 

వరొధస్ఫిక్ పార వక్ష ణవ్ఫవణ క స టీవృష్ణ వేదనానం? స్క-_న్థహానుగీ వా 

జార్చల్యాజ్లా భితావపాదశో ఫవ్యన్యావ వహర్ష ణావయః, అతిచజ్క_) 

మగ్తాత్. పాదజథ్ధ రుజానువజ్ఞ కణ ప్రోణీవృష్టకూలచృర్దినకి నావనిస్తోన 

వరితో చ్వేస్టనాబ్దమున్తాంసాభి తాని రాధమవీహార్ష శ్యానకాసావయః 

స్యుః, అల నన ననాత్. గథతో 'భ జాః స్పిశ్సార్భ నబి ఆన్ఫవణక టీ 

వృష వేదనాదయః స్యుః, అజీర్ణాధ్యశ నాభ్యాం తు ముఫికో షాధా. న 
శూూలనిస్తోదపిపాసాగా త్ర కాదచ్చర్ద్య తీసారమూ ర్భాబ్వర, వవాహాగూమ 

విపూదయః సు స్యుః; విషమమాహి తాక నాభ్యామన న్నా ఫిలాష చొర్చల్య 

వైవర్ష వక జ్ఞూ పామాగా తా )వసాదవా తాదివ 9కోవజాశ్చ గహ as 

రోోవ్ కారాదయః, దివా: స్వప్నాదనోచకా ఏిపాకాగ్ని నాశ శ్రైమిత్యే 



వీది సాన ము స్స్గీ! 

సీక్ ఇరోపోమూా దాహాచర వ మ్నుజాడంతే చాక “ డడ ల్ హాచ్చర్ద్యజ మర్ద హృ _త్తృమ్భజ డ్యతేన్దా/నిద్రా( 

నజ్షగ స్థిడస్థదా బల్యర _కృమూ, తాక్షి తా తొలు లేవాః పిపొనా చ 

న్యవాయాదాశు బల సొదోరుసొదన వి విదో సుద మేథ )న్ఫషణవజ్ఞ ణోరు 
| తు ( 

జానుజక్థ్ర్య్రపాదళూ+ పష్ళాదయనృన్షన నేత వీ ణాజ్ఞ కె థిల్యకుక మార్షల్ ణి 
టు న్ 'కాగమన కాస శ్యానకోణితస్ట్రీ నవన్యరాననాద కటీడాశ్చ లై కాజ్లన 
ర్యాజ్ఞనోగ ముఫ్మ్కు_? పయధథు వాత వర్బోమూత ) సజ్జశుక ) వినర జాడ్య వే 
వథు బాధిర్భవిపొదొదయః స్యుః, ఉత్సాట్యతే గుదస్తాశ్యతే 

ఇవ మేథమనసీవతీవ మానో చేప లే హృదయం పీడ్య శే సస్టయస్త అ 

ముక హవిశ తీవ చ, ఇత్యేవ మేఖిరవవార్తై శేతే పాదుర్భృవన్నుు 

ఈ చదవ 1111 

అ వానిలో బగ రగ మౌట్టాడుటవలనను అధికముగమౌొట్లాడుబవలనను శిరస్సు 
చందు తాపము, చెనుల కుందును కణత అయంనును పాక చినటుల బోధ, (సోత సులు 

అడ్డగింపబడుట, నోరును తొలు పిబేళములును, కంఠ మును ఎండుట, తిమిరము; లుజట్క, 
'దప్పిశళ్క జ్యురమ తేమక్రశ్వా ప, ఆంకళ్పు మెశకెంకలు బిగి యుట, ఉ మ్మువచ్చుటు 

వకు; స్థలమునందును పొర్ళ్యముల యందును స్థల, స్వర భేద ము ఎక్కిళ్ళు శాస 

"మొదలగునవి కలుసను. ర ధొదియానములవలన మీభనొందుటచే సంధులును కణుపు 
లును .నేథిల్య *నొం మటు అంకిళ్లు ముక్కు చెవులు శిరస్సు వీవియ దు భూలఅయు 

పోట్లునుకలుగుట. జూకరాగ్ని చెడుట్క ఉదరమునసందు ఆటోపమ్యు 1 పేసలుతఆర చుట, 
కడుపుడబ్బరము, వృాదయమును ఇం) దియములును అడ్డ గింపబడుట్క పిరుదలు పూగ్ళ్య 

ములు గజ్జలు వృపణములు కటి ప దేశము పృష్ట] పదేశీమా వీనియందో చాధలుకలు 

ఇట, సంధులు భుజశిరస్స్పులు ఆంకిళ్ళు మెడ్ వీసియందు డుక్భలకస పార్పడుట, శరీ 

తాపము పొదములయందు వాపును మెద్దుబారుటయు పగులుటయు. . జనించుట 
ముడలగు లక్షణములు కలుగును. అధిక్రముగతిుసటవలన పాదములు పిక్కలు 

తొడలు మో కాళ్ళు గజ్జలు ఫ్ చుస్పు లం పృస్ట్ర[ప దేశము పీఏ యంచు ఘూలఅకలుగుట, 

"'ాంతియగట కాళ్ళయందు కృృశత్వ్యమును బోట్లును కలుగుట, పిక్కు_లియందు మెలి వేసి 

నటుల బొధ ఒడలునొప్పులు, ఆరాస్త్రప దేశముల యందు తా పము, సీరలయం డునుధ మను అ 

యందును జొర్చల్య మేర్చ డుట్స శాస శాస మొదలగులక్నణఇములు కలువను.ఆదిక 

'ముగ కూర్చుంచుడుటవల వపిరుదులు పోర సిములుగజ్ఞ లువృపుణ యులుక టి ప్రదేశమువృష్థ 

(పడజేశము వీ0 ముందు బాభకోలుసట "మొదలుగాగల రథో భజలక్షణములుక లుగు వు 

ఆజీర్లా వా? ములను శీవించుటవలనను అ ధ్యశనమువల ననునోరుఎండుట్సుక డు పుబ్బరము, 

శూల, పొడి చినటుల బాధ, దప్పిక, శరీరముకృశించుట, వాంతి అతి సారముమూర్చు, 

జ్వరము, (పవాహీక, ఆమవిషము మొదలగు లక్షణమాలు కలుగును. విపవొ'హోరము 

వలనను 'అహి తా హారములను సేవించుటవలనను ఆహారమునందెస్ట్రమూు లెక పోవుట, దుర్చ 

'లత్వము వివర్ష్శత్వము, దురద, గజ్జి, శరీర ముకృశిం చుట్కచా తాడులు పకోపించుట కలన 



కలుగు వికారములు, | గవాణీరోగము, అర్భో వ్యాధి మొదల) అక కామాలు కోలుగన, 

పగటీయందు ని(దిందుటవఖన అరో-చ కము, జన్మము కాకుండుట, అగ్ని మౌంద్యన్వు, 

Cos 

యమువిగ పట్టుట జడత్యాము, బడలిక, నవ అధిక మగుట, (గంగులువుట్ట ట్ దౌక్ళ 

ల్యము, మాత్రమును చే త్రములును వెరు ప్ర బోరుట్కు తాల్యుప దేశ మవూయబకినటు 

స్తే మిక్య యు, పొండువ్యాగి, జురద, గని, తొపము వాంతి, ఒడలు ఫెప్పులు, హృద 

ముం 
య 

డుట్క దప్పిక ఈలత్కీణములర కలుగును, మెథునము నోచరిం.చంటవలన బలము వెంట 

శీణించుట, తొడలు కశించుట్క వ స్టీ_పదేశను శిత ర్న గుద పదేశము మేఢంవు 

వృపణములు గజ్జెలు శొడలం మోకాళ్లు పి గాలం పోదములు వీనియందు కలకల 

గుట,. వాషయమం క ముగకొట్టుకోనుట, స్వే తములయంచం బాధ ; అవయవములు తై 
ళ్ , 

4! 

ల్యముసోందుట, కుక మౌొర్చమునుండీ ర్ట మువచ్చుట, కాస్యళ్య్వాస్యర కన్న నుమి సు 

స్వరముకృశించుట, కటి పదేశమునందు సొర్చల్య మేక్పిడుట్క ఏ ళాంగ వోళ్రము 
సర్వాంగ వాతము, వృషణమాలయం సుజా స్ప, అపాన వాత్ర ము శో ఫురీష మును మూ,శ్ర 

ఆ 
మును బంద్రించుట, కుక ముబుయలు వెడలు చుండ టు, జడోత్యమా, వాకు, చెముడు, 

దుఃఖము మొందలగుఅతృణమాలు కలంగును. మరివం గుద ప్ర దేశము చీల్చ బడు చున్న 
కరం క చర్ సంతు ట్లుండుట మేఢరరూ కొట్టబడుచున్నట్లుం! ంటం మనొ బలకు ప్రుశేంచుచున్నట్ల్టుండుట, 

హృదయమాక ౦నించుట, సంధులుంపిడిం ప బడుట, చీకట్ల (ప్రమ్మనట్లాండుట శఈలక్షణ 

ములు కలుగును. ఎనిమిది విధములగు అపచారములవలనను ఈ ఊప్యదవములు ఇట్లు 
కలుగ్సను. 

ఉనా +ర్సావణాదులవలన కలుసు ఉప, దవములకు చికీత+, 
యాల” భి న్ గే 

స్వేదోవనాహధూమనసో ృవరిభ క్ష న్నే వాపానరిసశ్రీ రాఐ ఫీర్యాతి హార క 
ల్ సంస్ న్ | ౪ నర్ "్టవిధిర్మానం చ, రథక్ని భాతిచజ్క- /మణ* త్య్చానన జాసొం న్నేహ 

స్యేదాది నోతహరం కర్మ నర్వుం విడానవష్ట ౦, అజీ త్ల ధ్యశ్ నజూనాొం నిర 
WY 

గల్లా 
శు © 

ల వ శేవతశ తనం రూతు వ్యైద భూమ పానలబ్ఞ వయపొ చసీయదీవసీయామ స్ట్ 
భావణారణు చ, వివమూహతాశనజూనాం య ఫోన సోమ్మకియా*, 
ది వాన్వవన్నజానాం భూమపోనలజ నవమవవివ *విచేచ న వ్యాయాూామరూ 

మూ! తేసూం సిద్ధిః a ఆచ ర్భాస్యూి భ్ "'మ్యజా నోమభ్య స 

టు యో . తోక నాది దిపసీయావధోవ యూగ 8 (వకగ్ణ ణోన్శర్గ నవరి షేచనాదిశ్చ 
" గ ళు శ్రేషవారా నరో విధి మైథునజానాం బీవనీ యిసిద్ధ యోః 'శీరసర్సి 

p0౧ 
Pad ya లప్ జ శకి షి al ఖ్ ఎ... గ 

హార్కా సృహ స్నెహవిధ రౌొరా యావనాన గ సూను వాననం చ 
| అ లో ల లో గ్ మూతి వె కృత వ_స్తిసరూ కెషు చో త్రరవ సి? విదారి* స “దిగ ణజీవనీయ 

Cot ల న ఫో 
గ ణాయ్యర నంసిన్ష తెలం సాాదాంవ నాశ్చ స స్తయి సవ్యకాల చేయా; 9 9 ని చ సో క'నువ దేశ్ల్యామః | 54 

క్ష 
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అ వీగరగమాట్లాడుట మొదల వాని వల సకలుగు ఉప్మదవములకు చికిత్స చెప్ప 
బడుచున్నది, ద్వి రగమాట్లాడుటవలనను ఆధి కముభమొౌటాకుటవలనను కలుిప వ్యాధు 

| |] ఇజ్హ్ x జో గొ తం వ్ అయందు అభ్యంజనమ, స్వదకర్శ, ఉపవాహము, ధూమపానము, నస్యకర్మ భోజ 

'నానంతరమునందు స్నే వామును పానముచేయుట,మొంసర సమును శీఐమును సేవించుట 
మువలగు వాతేవార ఈల సము _స్ట కియలను ఆచరింపవలయును, మరియు మానము* 

నుండ వలయును.ర థాదియానముల చే మోభనొందుటవల నకు ఆధిక యుగతి కుగుటవల వను 
అధికము ౫ కూరుం ఈ టవలనను కలుగు వ్యాధుఅందు స్నేవాకర్మ సే్యేదకర్య మొదలగు 

we ర (షం 
వాతవారను అగు సము _స్టకియలనః ఆచరింపవలయును, మరియు ఈ వ్యాధులకు కారణ 
ములైనవానిని విడి-వి పట్టవలయును, అజీర్షావోర ముఅను సేవిచుటవలనను అధ్యశనము 

వలనను క్రలిగిన వ్యాధులయందు "శేషము లేకుం స నట్టు వాంతిని చేయించుట.రూక్ష మెన 
స్వేదము, ధూమపానము అంఘనీ మములును పొచనీయములును దీపనీ నూఘులుకు నస 

కొ పభములను ఇచ్చుట వీని నాచరింపవలయును. విషమాహారమువలనను ఆహి తా 
హోరములను శీవించుటవలనను కలిగిన వ్యాధులయం దు ఆ యచూదోపుముఅతకనుకూఅవముగ్క 

చికిత్సలను ఆచరింపవలయును, పగటియంగుని, డించుటవలనక లుగు వ్యాధుళియందు 

ధూమపానము, లంఘువము, వమనము, సస్య ము, వ్యాయామము, రూక్షములెన ఆహా 

రాదులను సేవించుట, దీపసీ యములైన కు షధములను ఉపయోగించుట వీనిని ఆ చరింప 

మగు సమస్త క్రియలను నాచరంపవల యును. మెభునమునాచరిం చుటనఅనక లుగు వ్యాధు 

అ యందుజీవనీ యళ ఇదవ్య ముల తో తయారు కాబడిన పౌలను ఘృక మును ఉ పయోగింప 
వలయును. మరయు చాతెవా"ములగు సేద యులను అభ్యంగములను ఊప నావాములను 

చేయింపవలయును. వీర్యవృద్దిక రములగు ఆహారములను సేవింపవలయూనుం స్నే వాపాన 
ములను స్నేహపానవిధులను తీచరింపవల చంను, యాపనవస్తులను అను వాసనవస్తులను 

కీయింపవలయును. మూ త్రవికారములును వ స్రిఘూల మూ కలిగి నయెడల విజారిగం 

ధాదిగణ దవ్యములతోడను జీవసీ నగణ ద్రవ్యములతోడను పాలతోడను తయారు 

చేయబడిన ,తెలముచే శా త్తరవ స్టీని చేయింపవలయును. మరియు యాపనవస్తులను 

తరుచు చేయింపవలయాను, అట్టే యాపవవస్తులను చెప్పబోవుచు న్నాము, 
యూపనవ స్ట్థీవివరణము., 

మూ! ముసోశీర బలా. గధ రా న్నావక్షి స్థాకటురోహిణే తెయ 

మాణాపునర్న వావిభీతక గుతూచీస్థి రాచి వళ్వమూలాని పలికాని ఖై 

శః కుపాని అపై చ వమువనఫలాని వ)తూాల జలాథ శే పరి క్యాథ్య 
లాలా రి ; ఫ్రీ . శ్ 

పాదశేహో రనః శీరద్య వస్థనః యుక్తః పునః శృతేః తీరావశేమః 
జాజలర సతుల్య' మధుయుతిః! శతకుసుమామధు' కటజఫలర సాక్షన పి) 

గ oy | జా 

యజుకల్కీ-కృత'. ననై నవా సుఖోహ్లన స్తీ శుక)మాంసౌగ్ని జనస్క 
౧ ) సా టు షాక 

తతథ్నణ కాశ గుల్మళూ లవివష మజ్వగ బధ్న కుకాలో దాన _ర్హ కుక శూల 
శౌ 

మూత క ఫ్రా ఇన్ఫగ్భజోవినర్పవ్ర వాహ్ కొ శికోరుడాజానూరుజజ్ఞ్యవ 
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కృర్య నాల దార్శః (వ మేహాధ్య్భాన వాత ర_క్షవి తృ శేమ్మవ్మాధి 

దో బలననో రసా మన క్చేతి | Gh 

అ॥ తుంగము సలు వట్టి వేళ్ళు ము త్రేవ పులగము "చేల సవ్నరాస్నము మంజిస్ట 

కటుక రోహిణి కల్యా కానుగ గలిజేరు తానికాయ తిప్పతీగె (వా స్వపంచ మూల 

ములు వీనిని స ల్యేకము. ఒక్కొక్క పలముగను (మంగళశాయలను ఎనిమిపీపల 
ములంగ ము (గహించి ముక్క లుజేసి కడిగి ఒక అఫకముడలమునందు వేసి నాలుగవ 

వంతు మిగులునట్టు కాచి ఆక పా ఈుయునందు రెంక్యుపస్థ ముల పొలను కలిపి పాలు 

మిగులువరక మరల కాచి ఆపొలతో సమానపరిమెతిల జాం“ లమౌొంసరసముపు 

జేర్చి అందు తేనెను కలిపి సదాప ఆతికుధురము కొడిసెపాలవిత్తులు ర సొంజవము 

(పేంఖణము ఫీనియొక')._ క్రల్ళు. మును చసెంధలవల్తాయును చేర్చి నోరు జెచ్చగనున్న 

పుకు దానికో వ సినిచేయించినయెడల శు కమును మాంసమును జూర రాగ్నిని 

వృద్ధినొందిం చును, మరియు వీతతణము కోస గుల్మము గూల విప యజ కము (న్న 

ను నడి వ్యాధి వాతకుః డలికము ఊదావ ర్హము ఈదరశూల మొ త్ర క చ్భృషము ఆస్ఫ 

గరము విసర్పము ప్రవాహిక శిరోబాధ మో కాళ్ళును సోడలంను పీక్క_లును వస్తి 
(ప్రదేశమును బియుట ఆళ్ళ్మరి శన్యాదయు అర్శస్సు (పమేవాము కడుఫుబ్బరకు 
వాత వ్యాధులు రక్త వ్యాధులు పిత్త వ్యాధులు శే వ్మవ్యాధులు వీనిని హరింప జేయును, 

కెంట]సనే బలమును కలిగించును. రసాయనముగ నుండును, 

మూ! పరజ్ఞనూూలవలా శాత్ పటొవలం శాొలివర్షీ వృశ్నివర్షీ 
బృహతీ క? కారి కా గోషుర కో రాన్నా ౬శ్యగన్దా గుదూచీ వర్ధాఘా 

రారగ్యధో 'దెవదార్వితి వలీకాని ఖల్లాశే 8 కువూవి సలాని చాస్టా 

పహ జలాఢ శే శ్రీరపాబే వచేత్, పొదజేవం కషాయం పూతం 
శోతిక సుమకు సము న్తవివ్నలీ పాపుసాబిల్వవ చావట్చెక ఫలర సాష్టినపి) 
యజ్ఞుయవాని| వ వ్మేవక ల్వ్పిం మధుఘృత తెలనె సనయు కృంసుఖోన్లం 
నిరూ హొ మేక దా తీన్యా దద్యాత్ , న్వేసాం (వశిస్తో వి శేషలో 
లలితి సుకుమార కశ తీ ణస్థవిర చిరా? +నామవత్యి కామానాు చ 8171 

అ! ఆముద ఫు వేళ్లు మోదుగ వీనిని అఆరుపలమ లంగను ముయ్యాకుపోన్న కోల 
పొన్న వాకుడు పెడ్డవాకడు పల్లేరు సన్నరాస్నము పెన్నేరు నీప్పహీగె గలిజేరు శేల 
దేవదారు పీనినొక్కా క్క పలపరిమిత్రిగను (మంగ కాయలను ఎనిమిది పల మూల పరిమితి 
గను ర్రగహీంచి ముక్క్కాలుగ నరకి కడిగి ఒక ఆభకముజలయునందువైచి. అందు ఒక 
(పస్థము పాలను పోనీ నాలంగవవంతు మిగులు నట్లు కాచి వడగట్టి ౨ పో యము నందు 

సదాప చెం% ల్యికోస్టు తుంగము స్థలు పిప్పళ్లు బోడ సరము మా రేడం వన కొడిసపాల 

వత్తులు గసొంజనయి. _ైపీంఖణాము. క్రురాసానివోము  పీసియొక్క_కల్క_ మును తేనె 
నెర తైలము ైంిధలవబ్యము పీనిని చేర్చి నోరు ఇెచ్చగ నున్నప్పుడు ఊచ నతో ఒక 



సిద్ధిస్థానము, 565 
టినిగాని "50 జిటిని గాని మూడింటిని గాని నిరూహావ స్తులను చేయింపవలయును. ఈ 

వీ సమ _స్హమెనవారికివి హిత్రకరముగ నుండును. సుందరులు సువమాకులు క్షత 

శీ ణులు వృద్ధులు చిగ కాలమునుండియున్న అర్భస్సుకలవారు సంతానమునునోరు వారు 
వీరలక విశేషించి హీ తకరముగను డును. 

మూ!  నహచరబలామూరాంమూలసారివాసిచేన వయసా 

తథా బృ హతీకర్ణాకారీశ తావరీచ్చి న్న రుహాశ్ళ తేన సయ మధుశ ము 

దనపిప్పలీక ల్క క్భతేవ పూర్వవవ్వే స్తీ: 1151 

ఆ ములుగోరింట ముత్తవ పులగము చాగదుంప నుగంది పాల ఫీనితో గాని 

వాకుడు సొద్ద వాకుడు పిల్లీపీచర తిప్పతీగె ఫీ్యీనో ఇని కాచబడీన పొలమయిందు అతి 

మధురము (మంగ కాయ పిప్పళ్ళు వీనియొక్క_కల్క_మును చేర్చి వూర్వము నందవ లె నే 

వ సీని వపేయింపవలలోు ను 

మూ! తథా బలాతిబలావిడాశీ శాలివరీ వృళ్సి వర్రీ బృహతీకణ 
౯ లి a ర్ం లి రు 

కారి నాదర్భమూ లయన కాళ్ళ ర్య బిల్వ పలని వైన వయసా మధూకమ 

దనక లీ_కృ తే ర మధుఘృత సావర్చ+ (వయుష్తైన కాసజ్యర గుల్మప్పిహో 

5 ww వాదే ట్ రి తే స్ర్రీమద్య క్ల ష్రానాం సద్యోబలజనని రసాయనశ్ళ 1191 

ఆ! మూ త్రేవ పులగము "పెద్దము త్హేవప్రులగము చేలగమ్ముడు ముయ్యాకుపొన్న 

కోలపాన్న వాకుడు "పెద్ద వాకుడు దర్శ వేళ్ళు యవలు సెగ్గుమ్ముడు మా శేడుపండ్లు 

వీనితో సిద్ధము చేయబడిన పాలయందు అతిమధురము (మంగ కాయ వీనియుక్క_ 

కల్కు_మును తేనె చెయ్యి సౌవర్నలలవణము వీనిని చేర్చి దానితో వ స్తీని చేయించిన 

యెడల కాస జ్వరము గుల్మము ప్లీ హా వ్యాధ వీనిని వారింప చేయును. మరియు మెథు 

నము చేతను నువ్యపావమా చేశను కశిం చిన వారలన వెంట సే బలమునుకలుగచేయును. 

రసాయనముగ నుండును, 

మూ! తథా బలాకి బలారా న్నార గ్యధమదనబిల్వగుడూ చీపున 

ర్న్మవె ర ణ్ఞాశంగ న్థానహ చరవలాశ చేవ డారుద్వివళ్ళ మూలాని వలి 
వ క స్స ధయ ఇ మ 

కాని యవకోలకులక్ఞ ద్వి పస్ఫృతేం శువ్కు_ మూలకానాం చ జలదోణ 

సిద్ధం నియాహా నమా3ం శేషం కపోతం పూతం నుధూక మవనశత 

పుప్వ్పూకుషు పివ్పలీవ చావత్సక ఫలర సాళ్ల నపి )యజ్లుయవానీక ల్కీ- కృతం 
అ rag ౧ yy 
జ్ “౦ ఆ జ గ 

గుడభ్యుతతె ల మె (ద్రతీరమాంస ర సాన్లు కాస్లోక సై నృవయు కం సుఖో 

ప న్స్. వ 8 నచ జ సులుపహ స్త్వం చ వసీం దద్యాత శు! క్ర మూత )వర్చః నజైఒనిల సల్బహృ దో 

గా ధ్నానబ)ధ్న పార్శ్యవృష్టకట్నేగ హాసంజ్ఞానాశ బలవ యేస చ 
4204 

ఆ॥ మాత్తేక పులగము “పెద్దము ర్రేవప్రలగను సన్నరాస్నము రేల (మంగ కాయ 

మారేడు తిప్పతీ గగలిజేరు ఆముద ఫు వేళ్ళు న్నే రుములుగుగోరింట మోదుగ దేవదారు 



566 చరకనంహీత 

హాస్వపంచమూఅములు మహాపంపచ మూలములం పీనినొకొ1_ క్యా పఅపరితిమిగను, 

యవలు రేగు ఉలవలు ఎండుముల్ల ౦గి వీవిని నాలుగేనీపలము లుగను (గలాంచి (దోణ 

పరిమితికి అమానందు వైచి నిరూనావ న్ఫీకి తగినపరిమితిగ మిగులునట్టు క సా మము కాచి 

వడగట్టి ఆ సపాయమునంను ఆతిముధథురము (మంగ కాయలు సదాప చెంగల్వ కోష్టు 

పిప్పళ్ళు వస కొ డిపాలవిత్తులు రసాంజనము (_పేంఖణము క రాసానివాము వీని 

యొక్క. కఠ మును చెల్లు నెయ్యి తే తెలము తేనె పాలు మొౌంసనసము పులి 

కడుగు సెంధవలవణమువీని 9 చేర్చి న నోర్ర వె చ్చ నుండు నప్పుడు దానితో వ స్ప్ని చేయిం 

చినయెడల శుక్రము మూము. ఫురీషము. వీనియొక్క_ బంధము నాత జగుల్మమా, 
వాదే సము, కడు ఫుబ్బరము,_బధ్నమ నెడి వ్యాధి పార్వ ములును పృష్ట [ప్ర దేళమును 

క టి ప్రదేశమును బిగ పట్టినట్లుండుట, సంజ్ఞా నాళము, బలముశీణించుట బ్రపివశిం చును, 

మూ! | హపుషార్థకుడవో  ద్వెసగార్థమణ్జయవః వీ నోఎక విదం 

శీర శేఫో మధుఘృతతై త ఒలవణయుక్ కన _స్తీః నరాగజ్ఞ పవిన్ఫతే వాతేర కన 

కృవిణూ ఇక) స్రీ ఖేదిశిహితో వాత హకోబుద్ది మే ధాగ్ని బలజన న శ్చ! 21 
ఆ॥ బోడతరమును అర్థవడో వ పకిమితిగను, సగమునలియనొట్ర బడిన యవలను 

ద వపరిమితిగను గహీంచి పాలం శజాదకము వీనియంను వేసి పాలుమిలువట్లు: కాచి 

అందు తేచి నెయ్యి నూనె సైంఛవలనణము వీనిని చేర్చి డానితో వ స్టిని చేయించిన 

యెడల సమస్తావయవముల య దును వ్యాపించిన వాత్రరక్తము.. పురీపు ముయొక ,. యు 
మూ, త్రముయొక్షప యు బంధము వీనియుదు హిత కరము నుంకును. మరియు స్త 
సంగ ము చేకృశించివ వారలకు ఫీకక్షరయుగ నుండును. చాకీమును హారింప చేయును, 

బుద్ధి మేధాళ క్తి జూఠ రాన్ని వీనికి బలమును కలిగించును. 

మూ! హ్కాన్వప ఇ మూలీక కఘాయుః నేరోదకసి క పిప్పలి 

మధూకమదన కర్కీ_ ౫ ఎ్రేః _ సగుడఘృతే తెలలవణః IN _అవిషమజర 

కర్షితే లెన్య వస్ఫిః ॥22| 

=) పాలనోడ్ర కను డాదకి ముతో డను సిద్ధ ము చేయబడిన వాంస్యపంచమూల ముల 

యొక్క క సా చయుమునందు పిప్పళ్ళు ఆతిమభురఘు (మంగ కాయలు వీని యొక్క. కల్కు_ 

మును, బెల్ల ము నెయ్యి తే తెలము సెంధ వలవణము వీనిని చేర్చి దానితో వ చని చేయం 

చినయెడల రీ ణ్లించిశవారికీని విషనుజ్యరముచే కృశించిన వారికి పాంత్రక రము? ముండును, 

మూ! ఇ లాకిబలాపామా సజ్జ హైప్రవలాధ్థ ముళ్ణయ వాళ్షులిక 

ళా 

పూయ ః పూర్వవద్య స్త నీక స్థవిర దుర్చలశీ. ణశు క్ర రుధిరాణొం పథ్యతేమః॥ 

ఆ॥ ము త్రేవప్రులగము “పెదము త్రేవప్రలగము ఉత్తరేణి దూలనొండి వీనినిఎనిమిది 
పలములుగను, సగమునలియగొట్ర బడిన యవలఅను నాలుగుప పలములపరిమితిగను[గ హించి 

క పాయముకాచి దానితో పిన చెప్పబడిన విధమున వ సీ దీని చేయించినరమెడలవృద్ధులవను 
దుర్బలకుశు క్షీ ణీం చినకు కముర క్ర కము ఇవికల వారికిని హిఠక్రరమఘుగ నుండును, 



విష సానము 567 
యథ 

నునా! బలామధుక విదారీదర్భ మూలన్భుద్వీకాయవవై ః కసూ 
యమా జేన వయసా వక్తా మధుకాతుకల్కి.తేం నమధుఘృత 
చైన్టవం జరాడ్రభ్యో నస్తిం దద్యాత్ 124 

oi ము ల్మవ పులగము అతిమధురము "నేలగనమ్ముడు దర్భ వేళ్ళు (దాకుపండ్లు 
a nm 

యవలు వీనితోడను మేకపాలతోడను కావబడిన కపాయమువందు అతిశుధుకము 
యొ క యు ఆనికాయ౩౭ యొక్కయు కల్మమును, చేశా "నెయ్యి మసెంధవలవవాము 

కిని చేర్చి దా తో జ్యరితులకు వస్టీని చేయింపవలయును, 

వివ్పలీమధుకోత్సలకలి_తః  నఘృతనై గ్థవః శ జేన్టి) యవినమ జ్యర 
కర్భితన్య వన్నిః: శే స 1 24 

థి ఎన అం 2 pw 

ద్ర ముయ్య్యాకుపాన్న కేలపొన్న ప'ల్రేరు తేకో్మ_లములు సెగ్డుల్ముడు చిట్రక 

ఖర్జూర పండ్లు ఇప్ప పువ్వు వీనిని రెండు_పస్థములపరిమితిగల జేక పాలు జలము వీనిని 

గంహించి క పా యమును కాచి అందుపిష్పళ్ళు అతిమధురము నల్లకలువ వీనియొక్కా 

కల్క_ మును, నెయ్యి సెంధపలవణము వీనిని చేర్చి వ స్తీని చేయిం వినచో తీశణ్లించిన 

ఇంటద్రియశ క్త్రకలిగిన వారికిని విషమజ్వరము చే కృశించిన వారికిని హిత్రకరమున నుండును, 

వర! స్థిరాదివక్చామూాలివక్చాప లేన శాలివష్టీ కయవ నోధూ 

మమాపషకషాయవవబ్బపన్ఫ తేన ఛాగ పయః వృతం పాద శేవం, 
‘ ~~ ee 

a తో నూ + + వా చి శ 
కుక్కుటాణుర సమధుఘృతశ ర్క. రానై నవ సౌవర్పలయుకో న_స్తిర రమ్యే 

తమా బలనరి జననశ్చ | ఇతి యావనావ సయో ద్యావశే || కల్ప 

నవ కిఖగోనర హంసాణర సేషు స్యాత్ 127॥ జో శిఖగోనర్ష హంసాళణ్ణర నుప $ 

ఆ హం స్వపంచమూలములను ఆయిదుపలముళాగను, శాలి ధాన్యము షష్ట్రిక ధా 

న్య ము యవలు నోధు మలం మినుములు పీనియొక్కు.. కసాయమును పదిపలములుగను 

(గహించి "మేక పాలను చేర్చి నాల్లవవ౦క్రు మిగులునట్టు శసాయమును కాచి అందు 

కోడిస)ంి ద్ద రసము తేన నెయ్యి పంచదార. సెంధవలవణము సౌవర్పలలవణము విసి 
య 1 యెలా 

చేర్చి దానితో చేయబడువ ప్రీ కుక వృద్ధిని బలమును వర్షమును! లిగించునదిన నుండును. 

ఇట్లు పం|డెండువిధములగు యాపనవస్తులం చెప్పబడినవి, ముయ్యావపాన్న మొదలగు 

(దవ్యముల చే జేయబడువ స్తీ యందు కోడి! గుడ్డ యొక ర సమునువ లె'నే “నెమలి సారస 

పక్షీ హంస వీనియయొక్కు. (గుడ్గర సములను గూడ జేర్చి వస్తులను చేయింపవ మ్మ్ను, 

మూ॥ నతి త్తిరి మయూర రాజహాంనవజ్బు మూూలిసిద్రపయః శిత 

కసుమువుధుక రాస్నా కోటజఫలవివ్సలీక ల్క- ఘృత తెలగుడనై స్థవ 

యుకో న స్తిర్బలనర్ల శు కజననో రసాయనశ్చ 1281 
క క ౯ 



§68 చరకనంహిొకశ, 

ఆ|| అ త్రిరిపక్నీ చెమలి రాజహంస వినియొక్కు... మొంసములతోడను పంచ 

మూఅములతోడను నీదము చేయబడిన పొలయంగు సదాప అతిమధుర ము సవ్నరాస్నము 

కొడీసెపాలవిత్తులు పిప్పళ్ళు వీని యొక్క కలమును, నెయ్యి ,తేఅము బెల్లము సెం 

భవలవణాము వీనిని శోర్సి చేయబడు వ సీ బలమును వరమును కుక ౦ మును వృద్దినొడిం 
జి ౯ థి 

చును. మరియు శ సాయనముగ నుండును, 

మూ॥ ద్వివజ్బమూలి కక్కు టర నసిద్ధం వయః పాద శేవం 

పివ్పలీ మధూక రాన్నా మవనమధుకక ల్క_౦ శర్క-_రామధుఘృతేయు క్షం 

స్ర్రీవ్యతి కామానాం బలజననో వ_స్తిః 1291 

ఆ॥ దశమూలములయొక్క_క సాయము కోడియొక్కు_మౌంసర సము వీనిని చేర్చి 

నాల్లవవంతు మిగులు నటుల కావబడేన పాలయంను పిప్పళ్లు ఇప్పు పువ్వూ సన్నగాస్నము 

(మంగ కాయలు అతివధురము వీనియొక్క_కల్క_ మును. సంచవార తేనె "నెయ్యి వీనిని 

చేర్చిచేయబడు వస్తి (స్త్రీ ళయందధిక ముగ కామముగల వారలకు బలమును కి లిగిం చును. 

మూూ॥ మయూరమపి తృవత.పాదాస్యా _నం కృత్యా స్థీరాదిలిః 
పలికై? నజలే వయనసి వక్తా సీర శేషం మదనవి దారీపివ్పలీశతకసు 
మామభూాక కి ల్కీ-కృతం మధుఘృత నై న్థ్గవయు_క్రం వ_స్తీం దద్యాత్ , 

స్ర్రీవ్యణి వన క్త జని) యేభ్యో హతో బలవర్ల కరః 80! 

ఆ॥ పి త్రకోోశళము "రెక్కలు పాదమాలు ముకు),_ (సులు ఇవి తీసీ వేయబడిన 

నెమలిని, ఒకొ్క్క 3 పల పరిమితిక్రఅ (హస్వపంచమూల ములను నీటితోకూడిన పాల 

యందు చేర్చి పాలుమిగులునట్టాగ కాచి అందు (మంగ ళాయలు నేలగుమ్ముడు పిప్పళ్ళు 

సదాప ఇప్ప పువ్వు వీని యొక్క కల్కు_మును, "తేనె నెయ్యి -సెంధవలవణము వీనిని 

చేర్చి వేయ ఎడు వస్తి _స్ర్రీలయందలి ఆధిక సంగ నుము చే శీణించిన ఇం(దియళ క్రి కల 

వారలకు హీత్యరముగ నుండును మరియు బలమును వర్షమును కలిగించును, 

మూ కల్ప_శ్చెవ విష్క్. ర ప్రతుద వసహామ్బు చ శేషుస్యాత్ శ 
అశీగో రోహతాదిషు నుక్సే్యసం చ 181॥ 

అ|॥ నెమలిని చేర్చి వ స్టీని చేయువిధమున నే విష్కి రములును పితుదములును 
పసవాములును అంబు చరములును నగు మృగములను పతులనుగనాడ చేర్చి వ స్తీని 
చేయవచ్చును. రోహితీము మొదలగుమత్స్య్యములతో వ స్త్రీని సిద్ధము చేయునప్పుడు 
అందు పాలను చేర్పగూడదు, 

మా గొధానకలమా ర్లార మూషికశల్ల కమాంసానాం దశవ 

లాన్భాగాన్ సవజ్బుమూలాన్నయసి వ క్యా తతెయఃవీవ్చలీఫలక ల్కా 

సె గ్ఞవసావర ఎలశే ర్ల రామధుఘ్యవ తె లయుకోవ _స్పర్బల్ల్యో రసాయన 8 

శీణతతన్య నన్టానకరో మధితోరస్క_ర థగజహూయ భ గ్న వాత బలానక 



ర? 
నద్ధిస్తానము 569 

పృభృ్భత్యు దాన_ర్హ వాతన_క్ష మూత 9వర్చఃశు కాణాం హితతమశ్చ! 32 
అ॥ ఉడుము ముంగిస పిల్లి ఎలుక ఏదపంది వీనియొక్క మొంసములను పది 

పలమ.లంగను దశమాలములను గం్పహించి పొలయందు వేసి కాచి ఆపాల మందు 
పిపష్పళ్ళయొక గా రయి (మంగ కాయ యొక యు కఠ్క_మును, సెంధవంవణము ఖూవ 

ర్పలలవణము పంచ చార తేచి నెయ్యి తలము వీనిని చేర్చి దానితో వేయింపబడిన 

వ_స్టీ బలమునుకలిగించునదిగను రసొయనముగను త క్రతీఃఇులకు సంధానమును కలిగిం 

చునదొిగను నుండును. అభిఘాత మునొందినవ క స్థృలముకల వారలకును. రథములు ఏను 

గులు గు|రములు వీని శే భగ్న మెనశరీరముక అవారలవనుు, వాతబలా సకము మెొదఅగు 

వ్యాధులు ఉదావర్హవాతము మూ్యత్రమును పురీషమును శ్నుకమును బంధింపబడుట 

ఇవి కలవారలకును హీతిక రముగ నుండును, 

మూ కరూర్మాదీ నామన్యత మపిశితి సిద్ధం వయో గోవృషనాగ 

హుయనక్ర హా సకుక్కు_ టాణ్ణర సమధుఘృతశ ర్క రా నై న్ధ వేయు కాత్మ 

గుప్తాఫలక ల్క-.నంనృష్ల్టో వ _స్తిర్వ్రన్రానామపి బలజననః | లిళి॥ 
ఆ॥ తాబేలు మొదలగు జలచరములలో చేనియొక్కు_ మాంసము తో నెనను 

సిద్ధ ము చేయబడిన పాలయందూ ఎద్దు ఏనుగు గురరము "వంయిస్రలి హంస వీనియొక్కా_ 

మాంసరసమును, కోడి గుడ్డరసమును, తేనె "నెయ్యి పంచదార సైంధవలవణము వీనిని, 

గాబ్బివిత్తులు దూలగొండివిత్తులు వీనియొక్క_ కల్క_మును చేర్చి వేయబడిన వస్తి 

వృద్ధు అకు కూడ జలమును క లిగంచును. 

మూూ॥ నోవృషబ_స్తనవరాహనృషణకర్క-ట చటక సిద్ధం శరము 
చ్చట శేతుర కాత్మగుప్తామధుఘృత యుతేం కించిల్ల వణితం వ స్తిః! కర్క_ 

టకం సశ్చట కాణ్ణుం నయు క్త నమధుఘృతేశ ర్క-రో వ ప్తిరిత్యేత వస్త 

య! వరమవృష్యాః 1151 

ఆ|| ఎద్దు “మేక పంది వీనియొక్క_వృషణములతో డను కర్ర ,- టపతీ యొక్క. యు 

పిచ్చుక యొక_యు మొంసముతోడను సిద్ధము చేయబడిన పాలయందు నాగరము సలు 

గొబ్బి విత్తులు దూలగొండీవిత్తులు వీనియొక్క_ కల్క మును "తేనెను నేతిని కొంచెము 

3సెంధవలవణమును చేర్చి దానితో చేయబడు వ_స్టీయు శర్కుటపకీయొక్క మాంస 

రసమువందు పిచ్చుకయొక్క_ గుండ్జురసమును తేనె నెయ్యి పంచదార వీనిని చేర్చి 

దానితో వేయ ఎడు వ_స్టీయు అధిక మగు కు క్రవృద్ధిని కలిగించును. 

మూ! ఉచ్చటశేకుర కాత గుప్తాళ్ళతచీరవతిభోజనానుపానా 

త్తీఎ)శేత గామినం నరం కుర్యుః 4861 

అ! నాగరము స్టలు గొబ్బివిత్తులు దూల గొండివిత్తులు వీని నో కాచబడిన పాలను 
క్ర 

భోజినము చేసీన ఫు డెల్లను (తాగుచుండినచో ఆవస్తులు ౨ నేకమంట్నె స్త్రీ లతో రమించు 
శక్తి గలవాశినిగ చేయును 



ఫ్ 70 చరకనంహీత 

మూ! దథమూలమయూర హాంనకుక్కు_ ట కార థాత్సే జావ )న్ఫ 
తేం తే లఫ్ఫృుతే వ సొమజ్ఞ్జ చతువ్ప్రనృతయు కృంళే తేపుప్పాము_స్తహాపుపూ 

ఇ ళం కీ 4 కల Ww “రాక ] న సక ర్తి కల్కీ_కృతః సలవణొ వ స్పిః పొదగుల్ఫో జ నుజజ్సిత)ః వజ్ఞ ణవ స్మి 
వృవషణానిలరోగ కూర 5 | మృగ వి కీ. రానూవవి తేక యానామె'తెనై న 
కల్పేన వస్తృయో చేయా? ॥83॥ 

అ! దశమాలములు "నెమలి మొంసము హొంసమౌరసము కోడిమాంశ్రము వీని 
యొక) కపెోయమును పదిఎఅమ్షులుగను "తైలము నెయ్యి వస మజ్జ మ్స్ని ఎనీమిదిపల 
ములుగను గ పీంచి అందు సదాపతుంగ ము లు జోడసర మ పీని యొక క్కు 
మును సైంథలవణమాను చేర్చి చానితో వ_స్టీని చేయించినయెడోల పాదములు చీల 
మండలు తొడలు మోకాళ్ళు పిక్కలు (తక (పజేశము గజ్జలు వ స్టీపజేళము వృష 
ఇాములు వీని యందు కలుగు వాతనోగభులల హారించును. ఈఫల్ప ముననుసరించియే 
మృగ ముల విప్కి_రములు ఆనూపజంతువులు ఖిబేళ యమాలం వీని చెక్క మొం సము 

అత్ర సిద్ధము చేయబడిన క పౌ యములతో గాడ వసర్ణలశు చేయింపవేచ్చును. 

మరా! మధుఘ్ఫతే ద్య వ సుతం తుల్యోస్ట్రోదకం శత పుష్పార్ధ 
వలం నే న్షవారాఠతయుకో వ సికీవనో బ్బ హుణో జలవర్లగవో నికు యాది ర — ఆవి eg 

వదవో వృవ్యతే మో రనాయన; (కిమికభో దావ ర్షగుల్ళాగ్ళ బధ్న 
ఇ అపు మ హాం జడ || క్ట వళ ఇం క గ్లో చో, x తో చిం ఈ 

కహా ముపహాపహాద 8 || లె ద్యత్సమధుఘ్యతే ః నయస్తు ట్ర్ వ_స్తిః ప్రార 

5 జలవర కరో పవత నై గా స కల్చేన జలవర్ష్మ క్ర వ్యషహ్యతే మో నిరుష దవో వస్శిి పు Es 

కల్పెన బలర్ష్మ కో వృవ్యుత మో సిరువదవో నస్తిమే ఢపాకవ 
-గాం క 0D న హాం A ఫ్ ల వ జ కర్రి మూత్ర అచ్చ్య/పీ త్తవ్యాధిహారో ర సొాయనశ్చ గ ముధుఘృ తా 

భార్ణం మాంనర నతుల్యో మె'స్తాతేయు క్తః పూర్వ వ వ్య స్తీరలానపాద 
go జో ప జ ద ఆ నం, లద నిద్రా ర స g హార్థ గుల్మ నరారునికుఖ్ళు వ_స్టివృవుణ మే ఢ (త రువ్ఫష్టళూలవార 

అ॥ తేగా సెయ్యి వీనిని నాలుగుపలమయులంగ ను ఉప్లోదకమును నోలంగుపలములు 
గను సదాపను అర పలముగను సెంధవలణమును అర్థకర్ష్య ముగను ((హాంచి 
దానితో చేయబడు వస్తి దీపసముగను బృంహణమూగ ను బలము వర్ణము వీనినీ కలీ 
గెంచునదిగను ఉప దవములిను కలిగింపనిదిగ న పీర్య వృద్దిని చేయు వదిగను క సాయన 
ముగను శుఠడును. వారియణ (క్రీములు కము ఊ దానే ర్హము గుళ్ళ్యము ఆర్భస్సు 
(టధ్నుమ నెడివ్యాధ సహవ్యాధి (ప మేవాము వీరిని హూరింప జేయును, ఈకల్పమునను 
సరించయ్ తేచ్చ నెయిక్యు సమొనమగు పాలు వీ9తో వాడిన వ సీని జేయించినచో 
ఆదిబలికు వర్తి ను వీనిని కలిషించువదిగ ను. వీర వృదిని చేయూనదిగను శప దవము 
లను కలిగింపనిదిగను ఉండును, మరి ము వ న్టీపాకము మే ఢపాకము పరిక ర్హిక మూ 
మూ (తేక చ్యార్సిము పిత్త వానథులు వీనిని హరింప జేయు *. రసోయనము”గ .నుండును,. 
ఈకల్పముననుసరించియే తేనె నెయ్యి సమానమగు మొంచరస్తము.. కగ్ష పరిమితి+ అ 
తంగ ఘు స్టలవ$ైల్క మూ వీనితో కూడిన వగ్ఫిని తేంయ్ఫంచినయెడల శ్రే హ్మము, కాళ్ళయ్య 



78] నిద్ధిసానము ధ్? | 

దలిపభళ్ళు, గుల్మము మోకాళ్ళు తొడలును ముడుచుకొనిపోవుట, వ స్త్రీ (ప్రజేశము 
వృపుణములు మేఢుము తిక్మప దేళము తొడలు వృష్థ్యప దేశము వీనియందలి శూల 

వీనిని హూరింప జేయును, 

మూ! సురాసౌపీరక కులత్ధ మాంనరనమధుఘృత్నతె లన _ప్పవ/నృ 
తః ము_స్తశ తాహ్వాక ల్కితః నలవణో వ స్పిః నర్వవాతినోగ హరః! 

ఆ|| సురయ నెడిముద్య ము సౌవీరకమ నెడిమద్య ము ఉలవలకహుయము మాంస 

రసము తేని నెయ్యి "తెలము వీనిని పదునాలుగు పలములుగ (గహీంచి అందు తుంగ 

ము _స్టలు సచాప వీరియొక్కు_ కల్క_ మును సెంధవలవణమును చేర్చి దానితో చేయబడు 

వ సీ పమ సవాతరోగములను హరీంప జేయును, 
నా! నల 

మూ! తథా ద్వివష్బుమూల తిఫలాబిల్యమదన ఫలక బూ యో 

నోమూ తేసిద్ధః కుటజవమువన ఫలము నపాఠాకల్కి.తః నై న్గనయవాకూ 
“ ఠం అ మం లన అ జో 

క మో ద్నతెలయుక్ష్తొ న స్పై? ౫వ్మవ్యాధివ స్యాటో వవాతము కక నజ్బవాణు 

రోగాజీర్ల విసూచి కాలన శేషు చేయ ఇతి 149! 

ఆ|| దళమూలములు (త్రిఫల ములు మొనేడు (మంగ కాయలు పనిని నోమూ తీ ము 

నందు చేర్చి క పంయమ కాచి ఆక పాయమునందు కొడిసెపాల విత్తులు (_యుంగకాయలు 

తు గము స్టలు చిరుబొడ్డి వీనియొక్కు_ కల్కు_యును సెంధవలవణము యవమోాం ముతే నె 

“తెలము వీనిని చేర్చి డానితో వ నిని చేసినచో శ్రేష్మవ్యాదులు వ _స్టీయందలి ఆటో 

పము, అపానవాతీముబంధించుట, కుకముఅడ్డగింపబడుట్క పాుడురోగ ము, అజీ 

గ్లము, విషూచి, ఆలసకము వీనిని నశింప జేయును, 

మూ! అతిలోర్థ్యం వృహ్యతే మాన్ స్నేహోన్ నయ్యూమః 4 441 

ఆ! పిమృట వృప్యతనుయులగు స్నేవావస్తులను చెప్పుచు న్నా ముం 

మూ॥ శశావరీగుడూచీతువి దార్యామలక | డదాయాఖర్దూ గా 

కాం య త్రపీడికానాం రస్మవస్థం పృథ గేవ్రై గంత ద్వద్ద లేత లగోమ 

శూహ్నజాతీ రాణాం చా ద్వా దడా త్, జీవక రభక మేదామహా మే 

దాత్యక్ శీరీశృక్లా టక మథూ౭ కావధుకోచ్చటక పిప్పలీపుమ్మ-ర బీజీ 

లోత్సలక దమ్బ పుష్ప పుళ్ణరీక శీనరకల్కా-న్ వృషతతర శ్వుమాంనకు 

ర్కు_టచటకచ కోర ముత్తాత బ రి జీవకోనకక లిజ్ఞనిలహూంనానాం రనం 

ననామజ్ జ్ఞోశ్చ (వస్థంద క్యా సాధయేత్ 1 (బహ్మఘోపశ జ్ఞపటహా 

భీరీనినా దె ః సిద్ధం సికచ్చత్రకృతే చ్బాయం గజస్క-న్థమారోహాయెద్భ 

గవ న్తం వృషధ్యజమభిపూజ్య తం న్నేహం (తిభాగ మాత్నీకం మజ్ఞ 

లాళీః స్తుతిదెవతార్చనైర(_స్తిం గమయేలత్ | నృణాం (ప్ర్రేవిహరిణాం 

నష్ట లే3 సాంతతవ,ణణవిషమడ్వ రా ర్వనాం వ్యావన్న యోసీనాం వద్ధ్యా 



పత 

mE 

కే 

572 చర కనంహిత , 

సాం ర_కృగుల్మిసీనాం మృ తొవ త్యానామనా రవానాం చ స్ర్రీణాం 

శీ ణఇమాంసరుధిరాణాం వథ్యతవుం రసాయనము_త్తనుం నలవలిత 
నాశనం విడద్వ్యాత్ 1151 

అ పిల్లీపీచర తిప్పతీగ చెర చేలగుమ్ముడు ఉసీరికపండ్లు (దాత పండ్లు ఖర్జూ 
రపు పండ్లు వీనినుండి యంత్రము చే తీయబడినరస్రములను (పత్యేక ము ఒకొ-_క్కు. 

(పస్టపరిమితిగ ను, నెయ్యి _తేలమా ఆవుపాలు గేచెపాలు మేక పాలు వీనిని (పత్యేక 

ము రెండేసి_పస్థయులంగశు, జీవకము బుషభకము మేన నుకి మేవ పాల నే సము 

డు పరిక గడ్డలు ఇప్పు ఆతిమధురము తుంగము _స్పలు పిప్పళ్ళు మెట్ట తామరవిత్తులు నల్ల 

కలువ క డిమి పువ్వులు పద్మ శే సరములు వీనియొక్కు_ కల్కు_ములశు దుప్పి సీవంగి వీని 

యొక్క_మాంసమును కోడి పిచ్చుక చకోర పక్షి కోకిల నెమలి నెన్నల పురుగఊారు 

పిచ్చుక నీలహంసలు వీనిరయొయ్ష మౌంసరసమును వస మజ్జ వీనిని (ప్రస్థపరిమితిగను 

(గ్రహించి తయారు చేయవలయును. వేదఘోపులు శంఖములం పటహాములు భేరులు 

వీనియొక్క_ శబ్దములతో సీద్దమునవేయబడిన ఆస్నేవాముకు తెల్లని ఛతంముతో 
థి 

కూడిన ఏనుగమూఫునందు ఉంచవలయును, పిమ్మట భగవంతుడగు శివుని పూజించి 
ఆ స్నేవామునందు మూడవవంతు తే నెను చేర్చ మంగళ కరములగు ఆశీర్వ చనములు 
స్తోత ఇములు చేవతార్చనములం వీని నాచరించుచు ఆ స్నేవాముతో వ స్టీని చేయింప 
వలయును స్త్రీలతో అధికముగ రమించువట్టియు తీణించిన కు కముక లిగ నట్టి యు 
శతర్నీణము చేతను విషమజ్వరము చేతి ను పీడింపబడుచున్నట్టియుమను జులకు నుయోని 

వ్యా పతులు కలగినట్టియు' వంధ్యలంగ నున్న టియు ర క్షగుల్మము* లిగిన ట్రిం చనిపోవు 
అలానే A) ‘ అక్ర అలీ క . ఉు g 

చున్న సం తౌనముక లిగి నిట్రియు ఆర్భవ సావము లేనట్టి యు మాంసమునుర క్తమునుద్మళ్తీం 

చివటియు _ స్రీ అకను ఈ వ సీ హీత్రకరయుళ నుండును మరియు ఆ తమమెనరిసా 
e3 Mn) | టీ య 

యనముగను వలీపలితములనునశింప చేయువపిగ ను నుండును 

మూ! బలాగోశత్సురక రాస్నాశచద్దాశ తావరీసహచ రాణా , 

వతం శతమాయోజ్య జల్మదోణశ తే పనాఢ్య తస్మిన్ జల దోణావ 
సప రాసీ వన్ర్రపూ తే విదార్యామలక న్వం న యోర్చ_న్తమహివవ రా 

హవృషకక్కుటబ్లిహంన కారణ్ణవసారసానాం. ఘృుళి తేల యెలా కై 
వైకం పృథక్ .వస్థమషై (వస్థాన్ తీరన్య దత్త్వా చన్చనమధుక 
నుధూలి కాత్వక్ ఉరీబినమృణణాలోత్పలవటోల ఫలాత్మిగుప్తాద ని వాకి తా 
లమజ్జాఖర్జూర మృదీకాతాయులకీక ఫ్ర కా రీజీవకర్ష భమయుద )నహామహానపహళ+ 
న్ త్రా; రమేదామహా మే దాపివ్పలీ హీ బేరత్యక్ వ తిక ల్ఞాంశ్చద కా సాధ 

యత్ | (బహ్మఘోషపాదినా విధినా త బ్చద్ధం న_స్త్రీమాద ద్యాత్ | 
తెఃస్ర్రీశ తిం గచ్చేత్ న చా తా) స్తేవహారాహోరయ_న్త్రణాక్యచిత్ | 

విసు నృసో్టో వసో బృంహాణ ఆయువ్యో వలీవలితనుత్ ' | తతతీగా 
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నష్ట్రశుక విషమజ్య రా ర్లానాం వ్యాపన్న యోసీనాం చ వథ్నతమః 146॥ సా ల ఖాసి 
అ॥ ము తేఫఖులగము పల్లేరు సన్న రాస్నము పెన్నేరు సీల్లిపీ చక గోరింట వీనిని 

| దిగి 
౦ ణ్యేకము నూశేనీ పలను లగ గర్పిహీంచి నూరు దోణములపరిమితీగ అ జలమునందు 
ర్చ ఒక1వోణము మిగులునట్లు కాచి వడియగట్టి ఆక పాయమునందు “నేఅగుమ్నుడు 

ఎ నీరిక పండ్లు వీనియొక్కు_ క'సమును మేక పోతు దున్నపోతు పంది ఎద్దు కోడి నెములి 
హంస కన్నిలేడి జెగ్గురుపకీ వీనియొక్కు_ మాంసరసమును ఘృత మును తేలమును వీనిని 
పం ల్యేకము ఒక్కొక్క పస్థముగను పాలను ఎనిమిద్మిపస్థములుగను కలిపి చందనము 
యప్టీ మధుక ము ఇప్ప పువ్వు పాలగుమ్ముడు తామరబిసములు తామరళూండ్లు నల్లకలువ 

a క / ॥ 
చేదుపొట్ల కాయ దూలఅనొండి నల్ల ఫువ్వులగొరింట తొటీగుంజు ఖహ్టూరపండ్లు దాంక్కు 

పండ్లు నెలజ నీరిక వాకుడు జీశక్రము బుషభికము శారుపెసర శారుమినుము పిలి 
mm 

పీచర మేద మహో మేద పిప్పళ్ళు వరువేరు దావన చెక్కు ఆకుపతివీనియొక్కు కల్క 
ములను చేర్చి తయారు చేయవల యును. జేదఘోపలు మొవలగువిధననుసరించి తయారు 

చేయబడిన ఆస్నేవాముతో వ స్టీని వేయించినచో నూరుమంది, స్త్రీలతో రమింపగలు 
గును, ఈవ సీని చేయించినపుడు ఆవోరవిహారములయందు నియమము ఆవసనము లేదు, 

ఈవ_స్టి శు_కమునువృద్ది చేయువదిగను వర్శమునుకలిగించునదిగను బృంవాణముగను 
అనల ధు at) 

ఆయువును వృద్ధి చేయుది*ను వలఫలిత్రములను నశింపచేయునడిగను నుండును, 

మరియు తుత మే లకును. టీణిం చినశుక్రముగల వారీకీని ఏషమజ్యరము చే పీ డింపబడు 

చున్న వారికిని యోనిదోషములు గల , స్త్రీఅకును ఫితక్షరముగనుండును. 
be 

మూ!  సహాచరవలశతముదక ముదక దో )ణ చతుష్ట యే పకా 

దోణశేపే. రసే సుపూ తే విదారీమర స వస్థాభ్యామష్ట గుణకీరం 

ఘృత తే లవ స్థం బలామధుక మధూాక చ నన్దన మధూలి కాసారివా మేదా 

మహామేదా కాకోలీ శీరకాకోలీ వయ స్యా౭-గురుమళ్లిప్టావ్యా ఘనఖశ 

టీనహ చరనహ్మన ఏ ర్యాన రాజ్ఞలోధా)ణామతుమ్మాణె రి పగుణశర్క్య- 

రః కల్కైః సాధయే దృహృఘోషాదినా విధినా ! తత్పిద్ధం వ_స్తిం 

దద్యాత్ , ఏష నర్వరోగహరొ రసాయనో లలితావాం శరష్టోజఒన్తః 

పురచారిణాం తతితుయవాతేపి త్త వేదనా శ్యాన శానహర (స్రీ భాగ మా 

శ్రీ కో౭. కాలవలీవలితనుత్ వర్షరూవ బలమాంసళుక వర్ధనః 1471 

అ1। నూరుపలములనోరింటను నాలుగ దోజముల నీటియందు నాల్లవవంతుమిగులం 

నట్లు కాచి జాసగవడీయకట్ట బడిన ఆ; సాయమునందు “సేలగుమ్ముడుర సము చెజకు 

రసము వీనిని "రెండు పస్టములుగ ను, పాలను ఎనిమిది ప్రస్థములు గ ను, ఘృతము తైలము 

వీనిని ఒక పస్థముగను,ము ల్హేవ పులగము ఆతీమధురము ఇప్ప చందనమా నీటియప్టి మధు 

కము సుగంధ'పాల మేద మహామేద కాకోళి టీరశాకోళి పౌలగుమ్ముడు కృష్ణాగురు 

మంజిష్ట బ్యా ఘర నఖమనెడిదుం పవి శేషము కచోరములు గోరింట ౫రికె డాససెన'చెక్క. 

లొాద్దు™ వీనియొక_క ల్క_ ములను ఒకొ_క్కు-కర్ష ముగను, పంచదారను రెండుకర 
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ములుగను కలిపీ వేదఘాోపులుమొువలగు విఘలననాసరించి తయామచేయవలయును, 

బాగుగత్రయారె న ఆస్నేవాముతో చేయబడు వ స్తీ సమ_స్టరోగములను హరించునది 

గను గ సాయనముగను ఆంత్రఇపురమునందు నివపించుసుందరులకు హీతమునుకలిగించు 

నడిగను నుండును. మరియా తతతీయ వాతవికారములు పీ త్రేవిశారములు శ్వాస 

శాస వీనిని హరినిపచేయును. ఈన్నేహములో మాడవవంతు తేనెశు కలిపివచో 
ఇది అకాలమునందుజనించు వళులను ఫలిత్రమును నశింస చేయునదిగను వర్షము రూపము 

బలము మొంసము శ్యుకము వీనిని వృద్ధినొందించునదిగ ను నుండును, 

నూ! ఇల్యే తె రసాయనాః స్నేహవ_న్తయః నతి విభవే శత 
పాకాః నహ్మనపాకా వా కార్యా ఏర్యబలాధానార్ధ మి 1481 

ఆ||  రసొయనమయులగు ఈస్నే వాములను సంపత్తున్న చో నూరుసారులం గాని 

వెయ్య సారులుగాని పాకము చేసినయెడల అధిశమగుళ క్రి కలవిగ నగును, 

మూ॥ ఇల్యేలే వ_స్తయః న్నేహాక్చొక్తాః ప్రాణిషు న జ్ఞ తాః 
సుద్ధానామాతురాణా ; చ వృగ్ధానాం వావిరోధినః || అకిన్యవాయ 

నీలానాం థుక్రమా సబల వదాః | నర్వరోగ వ )శ మనాః సేవ్య 

తుము యాగికాః॥ నారీణామ, వజాతానాం నరాగ్రాం చావ్యవత్యేదాః। 

. ఉభయార్థక రా దృస్థాః న్నే హవ _స్తినిరాహయోః ॥$51॥ 

ఆ॥ మనుజులకు పీత కరములుగ చెప్పబడిన ఈ స్నేహావస్తులు ఆగోగ్యవంతు 9 

కోను రోగులకును వృద్ధులకును చెరు పునుక్రలిగింపవవిగ ను, అధ ,మెథునము నాచరించు 

స్వ భావముక ల వారలకు శ్యుకమును బలమును మొంసమును వృద్ధినొందించునవిగ ను, 

వ్యాధులను నళింప చవేయునవిగను, సమ _స్టబుకువులయందు నుపయోగింపత్తగినవిగను, 

సంతానము లేని _స్త్రీలకోను పురుషులకోను సంతౌనమునుకి లిగించునవిగను, స్నే వావ స్తీ 

యొక్క_ యు నిరూవావ స్టీయొక్క_ యు 1పరయోజనములను చేయునవిగను నుండును. 

యావనాదివస్తులను చేయించునవ్వుడు వర్జింవతేగినవి, 

మూ! వ్యాయా మా మైఘునం మద్యం మధూని శిశి రాము 

చ 1 నంభోజనం రథక్షభో న స్తిష్వే తేషు గర్భితమ్ 152! 
ఆ॥ యాపనాదివస్తులను చేయించునప్పుడు వ్యాయామము మెథునము మద్య 

పొనము మదురిశసపదారములు శీతోదకము అధిక భోజనము రథములు ముదలగు 
యానములచే క లుగు మోభీము ఫీనిని విసరి ంపవలయును. 

మరయ ఆ అధ శక్ ఇ” అధ 0 గ మూ! వ్ ఖని నర్షహంనాశ్షార్దయవద్వ _స్తయ(్రైయః ! వింథే తిర్వి 

మీ నై స్ర్రీంశత్పతుదై ః పనహైర్నవ |! వింశతిశ్చ తెథా నష్తవింశ 

కిశ్చామ్బుచారిభిః |! నవ మత్సాదిభ్నికెన శిఖక లేన వ స్తయః ॥ 
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వక నర్క-ట కాదై కశ్చ కారక ల్పేన వ్వన్తయః ! మృ $ క్తద్నశె 
అరా మ ల్ని చదవ కా గ్ర Fy కోన ఒక తిర్విప్క రై రశ 1 అనూవై ర్షకుశిఖవద్భ్ఫూశ యశ్చ చతుర్దశ | 

ఏకోన, తింశెడ్ తంతే సహా న్నే సూ? నమానతః 1 పోకా వి సరకో 

భిన్నా ER న్ లేచే ఫోడనో ఎ శే | వ్ తే మాక్షీక సంయుకాః కుర్వ న్య 

చివృవం వరమ్ 1 నాతియాగం న వాఒయోగం స్పమ్మి కాసె చ 

కుర్వ తే 1971 
అ॥ కోడి గుద్దతో వలెనె నెమలి బెగ్గుకుపక్షీ హంస వీనియొక్కు_ (ప్రడ్లతో 

చేయబడు వస్తులు మూడును, వీప్కీ_రములతో చేయబకునవి షరువదియు ((పతుడ 

ములతో ముప్పదియూ, (పసహములతో ఇరువదితొమ్మిదియు, జల చరములతో ఇరువది 
మయేడును, నెమలియొక _కల్పమునను సరించి చేపలు సుదలగువానితో చేయబమునవి 

తొమ్మిడియు, తాజేలుయొక్కు_. కల్పముననుసరించి. కర్కు_టకము మొదలగు వానిచే 

చేయబడు వస్తులు పదియు మృగములతో పమ వేడును, విషీ_గముఅతో పందొమ్మి 
దియయు కోడి నెమలి వీనియొక్క_ కల్పయుననుసరించి ఆనూపమొంసములతో చే సు 

బకునవి పదియు భూళశయములతో పనునాల్దును చె్పబడినవి. సం్య్గగహాముగ చెప్ప 

బడినట్టియు న్నే హవ స్తులతో గూడి ఇరువదితొమ్మి దై నట్టి యు ఈ మాప నాదివస్తు లావైన 

ఇెప్పబడిన వస్తులనో వి స్టడింపబడి రెండువందల పదునారుగ నగును, ఈ వస్తుత యందు 

తేనెకు చేర్చి (పయోగించినచో మనుజుని అధిక మైన వీర్య కృద్ధిక ల వానినిగ చేయును. 
+ 

వే నతో _స్తంభింపబడి అతియోగ మును గాని అయోగమిును గాని కలిగింపవు,. 

యావనవస్పులు బయలు వెడలకున్న-వో చేయయవలసిన విధి, 

నూ! మృదు తక్యాన్న నివ ్రేకన్వ నయశ్చ నమూహాశణే! నమూ 

తె రం సివ్ వేం తెరాసావ్యః వు[ ప చ 1054 అ )ర్య సి స్వే తేరాన్భావ్యః టీ ప్ర మేన 
Tor యాపనవస్తులు మృ గువుఎగనుండి బయలు వైెడఆపన్న చో నోయా[తముతో 

కూడిన ఆస్టాపనవస్తులను వంటనే చేయిం పవఅయును, 
{ | 

యావననస్తులయొక్క-అతి సేవన చేక లుగు దోప ములు--చికిత్స, 

ముఖాల ఫ్ ౧ J శ 1సుజచ 
మూ ( స్రోఫాగ్ని నాశ పాణ్ణుతేశూాలార్శః మ. న 

న ] ప ర్త చే రిషశీరశిధాంచాధగో!, తెషా 
ర శ్చాటినార శ్చ యాపనాత్యర్థ సవ యా ॥ © హ్లత్నీర భ్ స § (ఆపై 

దీవసి క్రియా | యుశక్వ్యా తి స్మాన్ని శ వేత యావనాన్న (పనజ్ఞత 1601 

ఆ॥ యాపనవస్తులను అధికముగ సేవించినయెడల ఫోఫఅగ్ని మొంద్యము పాండు 

చ్యాధి శూల ఆర్భస్సు పరిక _ర్దికము జ్వరము అతిసారము ఇవి కలుగును, అట్టుక లిన 

ప ప ్ఞ చేవింపవలరయును. మరియు 
నప్పుడు అరిస్త మ. లు పాలు శీధువులు మొదలగువానిని సెవింకు ॥ 

దీపనమునుకలిగించు (క్రియలను యూక్తినను సరించి చేయింపవలయును. యాపనవస్తులను 

విస్మంపవల యును. 
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అధ్యాయనం గ హాము, 

వమూ॥ ఇత్యు చె ఎర్భావ్యపూ ర్వాణాం వ్యావదః నచికిప్పి తాః 

వి స్తరేణ పృథక్ (పోక్తాశేభ్యో రశ్నేన్నరం నడా 1611 

ei ఈఆ ధ్యాయమున ౦దు — బిగ్గరగ మాట్లాడుట మొదలగువానివలనకలుగు 

వ్యాపత్తులును వానియొక చికిత్సలుశు (ప త్యేకముగ వి_స్టరిం-చి చెప్పబడినవి. అట్టి 

వ్యాపత్తులనుండి మనుజుని ఎల్ల ప్వూడును రక్షీంపవలయును. 

య గ 

మూ! కర్ణణాం నమనాదీనామనమ్నుక్క-ర ణావదామ్ |! య 

త్ కం సాధనం సానే సిదిపానం తదుచ్య శే 16 || 
లా యి PP గై 

ఆఅ! సరిగ (పయోగింపబడని వను నాదిక ర్థలవలన కలుగు వ్యాపత్పులును వాని 

యొక్క సీద్దులును (చికిత్సలున్ఫు ఈ స్థానమునందు చెప్పబడినవి. అందువలన ఈ 
స్థానము నిబ్దేస్థాననని చెప్పబడు చున్ని. 

[గ ౦థనం గ హాము, 

మూ! ఇత్యధ్యాయళ తం ఏంశమా తే) యముని వాబ్బుయన్ | 

హితార్థం |పాణినాం |పో_క్షమగ్ని వేశేన ధీమతా 169॥ 
ఆ॥ బుద్ధిమంతుడగుఅగ్ని వేశునిచే | పాణులయొక హీతముకొర్లక ఆ_తేయు 

నిచే చెప్పబడినల్లియు నూటఇరవది అధ్యాయముఅతో గూడినట్రియు. ఈ్య్గంథమాు 
చెప్పబడినది, 

గ /9థ వర నహఘలము. 

మూ! ద్ర్ధ మాయుర్యశ 3 (వజ్ఞామారోగ్యం వాపి పువ్క-లమ్! 

సిద్ధిం చాను _త్తమూం లోశే పాొప్నోతి విధినా వఠన్ 041 
అ॥ ఈ(గంథమును విధిపకారము పఠించినచో దీర మెన ఆయువును కీర్తిని 

ఆధిక మెనప జను ప్రుష్కు_లమెన ఆకోగ్యమును లోకోమీనెందు అతు త్తమమెన 
శార్యనీదిని పొందును. 

a లాలా 

మూ! విసారయతి లేకో క్షం నంవీవత్యతివి స్తరమ్ |! సంస్క ర్వా 

కురుతే త_న్హ)ిం పురాణం చ పునర్నవమ్ ॥ అతి_స్హనో? త్తమమిదం 
చర కేణాతిబుద్ధినా | సంస్కృతేం తత్తు సంనృష్ట్రం విభాగేనోవలత్యు తే! 
అఖడ్జార్థం దృఢ బలో జాత; వష్బున బే పులే! కృత్యా బహుభ్య స్త 

శ్రేభ్యో విశేషాచ్చ బలో చ్చ యమ్! స వదశమధాధ్యాయసిద్ధిక cK 
రపూరయత్ ॥ ఇదమన్య్యూూన శ శ్రార్థం త్తం దోషవివర్టితిమ్! వుట్తి)ం 
శతా విచితాభిర్భూపితం తే_న్హగయు క్కిభిః 1061 

అ॥ సంస్కర్త _ సం్యగవాముగ చెప్పబడినళా స్త్రమును విస్తరింప చేయును, 

మిక్కి లివిస్తారముగ చెప్ప బడినదానిని సంక్లేసింపచేయును, ఫురాత్రవమెనదానిని నవీన 
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యమేనదానినిగ చేయుము. అందువలన బుద్దిమంతుడగుచరవడు ఉత్తమమైన ఈతంత 
మును సంస్క_రిం చెను, అట్టు సంస్కు_రింపబడిన ఈతంతము విభౌొగముగ తెలియబడు 
చున్నది. అఖండ మైన (పయోజనముక ల ఈతంత మును పం చనద రునుపట్రణమువ ందు 
జన్మించిన దృఢబలుడు ఇతరత్రంత్రఘులకం కు మిక్కి_లి_శేష్ట మైనదానినిగ చేసెను, 
చికి త్సాస్టానమునందలి తుది పదునేడు అధ్యాయముల చేతను, కల్పస్థానము చేతను, నిద్ది 
స్థావము చేశిను పూరించి న్యూవములుకాని ళబ్బములును ఆర్థములును కలడానినిగ ను, 
దోపమ. లులేనిడానినిగను, విచితేములెన ముప్పదియారుశా, స్పృయుక్కలతోకూడిన 

రా " టి అణా దానినిగను చేసెను. = 

మూ॥ త తాధికరణం యోగో హిత్గస్థోజ్ర్థ ః వదన్న చ ॥ 
నృ బళ డ్రైశనిక్రేళ వాక్య శేపాః ప) యోజనమ్ | ఉవచేశావచేశాతిచే 
శానా వ త్తినిర్హ మూ ॥ ప్ర జైకా న్ననె కాన్తాః సావవన్షో వర్యయః। 

పు ర క్షవిధానానుమతే వ్యాఖ్యాన సంక యాః ॥ అతీతానాగ తావేళూ 
న్యనంజ్ఞ*'హ్యనముచ్చయాః | సివర్శనం నిర్వచనం నంసి యో వికల్ప 

నమ | వృత్యుచ్చార నథోన్టారః సంభవ _స్త_న్ష)యు క్రయః | త_కే 
వ్యాననమాసాభ్యాం భవ_న్త్యతా మా కృత్చ్న్న శ 8॥ఏక తేన దృశ్య న 
నమాసాభిహితా స్తథా | య థామ్బ్చుజవన న్యార్క_ః వ్రదీపో వేశ్టునో 
యథా | వృబోధన పకాశార్థా స థా తే_న్హ న్య యు క్షయః 175 

అ॥ అధికరణము యోగము, "హేత్వర్థము పదార్థము, పం దేశము, ఉద్దేశము, 
నిర్థేశము, వాక్య శేషము, (పయోజనము, ఉపదేశము ఆపదేశము, అతి దేశము, ఆర్థా 
పర్తి, నిర్గ యము (పసంగమా ఏకాంతము, అేకాంతము, ఆపవర్షము, విపఃకయము, 
పూర్వపతీము, విధానము ఆనుమతము, వ్యాఖ్యానము సంశయము, ఆతీతా వేష 
రాము అనాగతా వేష కాము, స్వ సంజ్ఞ, ఊహ్యము. సముచ్చయమాు, నిదర్శనము, నిర్వ 
చనము, సంనియోగము, వికల్పనము, (ప్రత్యుచ్చారమా, ఊద్దారము, సంభవమాళను ని 
ముప్పడియారును తంత్భయు కలుగ నుండును, ఇవన్నియు పృతికంతమానందును 
విస్తారముగను సం(గవాముగను నుండును, సం, గవాముగ చెప్పబడినవి ఏక చేశ ముగ 
కనిబడుచుండును సూర్యుడు పద్భవనమునకవలెను దీపము గృవామునకువ లెను 
యుపష్పలు త్రంతెమునకు పృబోధమును (పకాళచును కలిగిం. I¥-o00 

మూ ఏక స్మిన్నపి యస్వేహా శా) లశ్రాన్సడా మతిః 1 న 

ఛా న్మమశ్న్యదపాశు యు కీ. జ్ఞ తాత కే ॥  అధీయానో౭.9 త్ర్రమశ్యదప్యాశు యి క్విజ్ఞ త్వాత్స్రబుధ్య ధ్ ప 
శ్రాస్తాణి తె న్హ)యు కవిచతుణః 1 నాధిగ చాతి శాస్తా)రానన్థాన్మా అలాల, అలి ప్రి ఖీ శాన (లై య 

గ్యతయే యథా 1 దుర్భృహీతం క్రీణో త్యేవ శాన్త్రం శ న్ర్రమివా 
బుధమ్ ! సుగ్సహీతం త దేవ జం శాన, శన్తాం చ రతతి 1781 ధ్ అ" ఖం" అ” 
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అ॥ ఎవడు 1 ఒకోక స్త్రమును బాణ తెలినీకొనియుండునో వాడు యు కలను 

"తెలిసికోనినవాడగుటవఅన ఇతర ళో _స్త్రమానుకూడ శీఘు9 ముగ -తెలిసికొనకలుగును. 

భాగ్యము లేని వాడు భనమునుపోంద లేస్ వధ మూవ తం్యతయు కలశ తెలిసికొనని బా డం 

శాస్త్రమును పఠించిన ను కాచు యొక్క (ప్రయోజనము ను పాందజాలడీం. సరిగ 

యగ హింపబడనిళాస్త్ర్యమా సరిగ్యహింపబడోని శ _స్త్ర్కమువలె మనుజునకు హోనిశి కలిగిం 

చును+కా స్త్ర మును సరీగగహీంచిసచో సరిగ గ్రహీంపబడ్డినశ స్రమువలె రక్షించును. 

(గంథ| వయోాజనము, 

మూ॥ ఇదమ ఖలమథిత్యె నమ్యాగర్థాన్ వివ్యుశ 8 యో ఏమ 

లః [వ యోగ నిత్యః న మునుజసుఖజీవిత వ దానాద్భనతి ధృ్యపిన్నృృతి 

బుద్ధిధర్మవృద్ధః ! యస్య ద్యాదశసాహస్తి హృది తిన్టతి సంహితా | 

సో౬ర్థజ్ఞః స వి చార జ్ఞల్చీకి త్సాకుశి లశ్చ నః 180 

అ|॥ పోవ కు ఈ గంథ మానంత్రను ౨భ్యసీంచి అర్థమును విమర్శిం చి నిర్శల మైన 

మవస్ఫుకలబాడే నిత్యము చీకత్సచేయునో వాకు మనుజానక సుఖమును జీవితే 

మును కలిగించి ధేగక్ణము స్మ తి బుద్ధి ధర్మ మః వీనిని ఆధిక ముగపొందూను, పం(_డేండు 

జేలశ్లోక ములుకల ఈస సంహీత ఎవనికి “హావ యస్థయుగనుంశుకో అట్టి వాకు అర్థ మూల శు 

-తెలీసీకొనిన వాడుగను వినుర్శిం చువాడుగ ను చికి్సయందుకశేలండంగ న నుండంను. 

నూ! చికిట్పితం వహ్ని వేశ । న్వష్థాతురి పాతం [పతి యదిసో స్తై 

తదన్య త్ర యన్నేసహో్స్తి విస తత్ క్వచిత్. ls fh 

ఇత్యగ్ని వేశకృ తే తత స్త్ర చరకపతినంన్కృృ తే పిషనానే ఉత్తర 

వస్తి సిద్ధిర్నామ ద్వాదశ ఒధ్యాయః క 

అ॥ స్యస్థువకను రోగికిని హితికరమెన వఏచికిత్స ఈ(గంథమయునంను చెప్పు 

బజినదో అవియేఇతర(౦థములయందు కఅదుం ఈ|గంథమునందు వెప్పబడనిది ఇతర 

(౧౦థములయంబెచ్చటను లేదు, 

ఇవ్విధంబున, శ్రీ/పాదోపనానుక కృష్ణ యా ర్తిశా త్రీ డణీకి ంటేన చరక్రపీపిక యనెడి 

చర కసంహి తా వ్యాఖారినమునందు వా తరవ నీనీది య నెడు 
9 par.) pan.) థి 

డోర్పద కా ధ్యాయము సమౌ ప్పము, 

వర? 

నీదినానయు నవా వము, 
ఢి ల్ 

wy 

న్రానషట్యుమం సమావవంం 
శీ న 

తతా లోగా ఆం. జనవర లోపం ల పటు 





ఇష 




